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https://youtu.be/AiShonNRxtw  
 
 

Apoio financeiro da União aos municípios e ao Distrito Federal para manutenção de novos 
estabelecimentos públicos de educação infantil  

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-456-de-29-de-junho-de-2021-329109893 

 
Projetos inovadores do Programa Brasil na Escola - edital 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-abre-consulta-publica-do-edital-para-selecao-de-
projetosinovadores-do-pbe 

 
Conferência Nacional de Educação - mobilização da sociedade com as conferências municipais 

http://fne.mec.gov.br/ 

 
Programa Tempo de Aprender - Ações de formação continuada presencial para docentes e gestores  

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-544-de-20-de-julho-de-2021-333272403  
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-545-de-20-de-julho-de-2021-333272965 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-546-de-20-de-julho-de-2021-333272805 

 
Política de Inovação Educação Conectada  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14180.htm 

 
https://www.camara.leg.br/noticias/780802-lei-institui-politica-para-universalizar-internet-nas-escolas-da-

educacaobasica/ 

 
Política de Ciência, Tecnologia e Inovação de Materiais Avançados 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.746-de-9-de-julho-de-2021-331333877 

 
Ministério do Trabalho e Previdência - Criação 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.058-de-27-de-julho-de-2021- 334838067 

 
Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de julho 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=192691-pt07-
2021&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - cursos de pós-graduação lato sensu - alteração de normas – Resolução nº 4 (CES) 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=197911-rces004-

21&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade 

das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195831-pcp006-

21&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho de 2021 – primeira parte  
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191821-sum006-
21&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho de 2021 – segunda parte  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195911-sum006-21-
complementar1&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de junho de 2021 – terceira parte  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=197901-sum006-21-
complementar2&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de julho de 2021 – primeira parte  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=195891-sum007-
21&category_slug=julho-2021-pdf&Itemid=30192 
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