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Estado de emergência é reconhecido pelo Poder Publico em função da COVID – 19 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm 

  
Nota de Esclarecimento orientando às escolas de educação básica e superior sobre as implicações da 
pandemia do COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação 

superior 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=142021-nota-de-

esclarecimento-covid-19&category_slug=fevereiro-2020-pdf&Itemid=30192  
 

Medida Provisória versando sobre os aspectos trabalhistas 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm  

 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – nota sobre o funcionamento das escolas 

particulares 
https://7cd72f99-53e3-44db-84f1-

2c335eed2a2f.filesusr.com/ugd/38d9a9_5e6bd502601f439bbb8a058f842a15da.pdf  
 

Direito do aluno de ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de 
sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades  

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE18.pdf  
 

Conselho Nacional de Educação – reunião de março de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=141551-pt03-

2020&category_slug=fevereiro-2020-pdf&Itemid=30192  
 

Oferta de cursos e programas de Ensino Médio, de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e de Educação de Jovens e Adultos, nos níveis do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, na modalidade de Educação a Distância, em regime de colaboração entre os sistemas 
de ensino.  

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE13.pdf  
  

Medidas de conscientização, de prevenção e de combate à violência e estabelecer ações 
destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 

 http://www.ipae.com.br/OJE/OJE15.pdf  
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