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https://www.youtube.com/watch?v=G9OGYmwfGXw 
 
 

Projetos inovadores no âmbito do Eixo Inovação do Programa Brasil na Escola 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/escolas-terao-ate-dia-8-de-abril-

paraencaminharem-projetos-inovadores-no-ambito-do-eixo-inovacao-do-programa-brasil-na-

escola 

 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) derrubada de veto sobre movimentação de recursos 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/17/derrubado-veto-sobremovimentacao-

de-recursos-no-fundeb 

https://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb 

https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/legislacao-

fundeb 

 

Programa Mães do Brasil 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10987.htm 

 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – regulamentação e 

utilização para fins educacionais 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.004-de-21-de-marco-de-2022-387331085 

 

Linha de fomento para fortalecer a implementação do Novo Ensino Médio 

https://www.youtube.com/watch?v=G9OGYmwfGXw
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https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-linha-de-fomento-para-fortalecer-

aimplementacao-do-novo-ensino-medio 

 

Ministro da Educação - exoneração 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-28-de-marco-de-2022-388974343 

 

Ministro da Educação – nomeação de interino 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-de-29-de-marco-de-2022-389280457 

 

Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de março de 2022 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233881-pt03-

2022&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192 

 

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=231821-

sum012-21&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=231821-

sum012-21&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=233641-

sum012-21-complementar2&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de dezembro de 2021 – quarta parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234591-

sum012-21-complementar3&category_slug=dezembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2022 – primeira parte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234601-

sum001-22&category_slug=marco-2022-pdf&Itemid=30192 
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