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Normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das 
medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020 - Medida Provisória nº 934 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv934.htm  

 
Medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm  

 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda – Medida Provisória 936 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm  
 

Conselho Nacional de Educação – reunião de abril de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=144661-pt04-

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

CNE - Reorganização dos Calendários Escolares e a realização de atividades pedagógicas não 
presenciais durante o período de Pandemia da COVID-19 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145011-pcp005-
20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192  

 
CNE - orientação às escolas sobre procedimentos 

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  

 
CNE - questões mais comuns em função do COVID-19 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=87161:conselho-nacional-de-
educacao-esclarece-principais-duvidas-sobre-o-ensino-no-pais-durante-pandemia-do-

coronavirus&catid=12  
 

CNE - Súmula de pareceres aprovados na reunião de março de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=144271-sum003-

20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192  
 

CNE - Súmula complementar de pareceres aprovados na reunião de março de 2020 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145111-sum003-20-

complementar&category_slug=maio-2020-pdf&Itemid=30192  
 

Guia Prático para Desenvolvimento de Projetos de EAD 
http://www.ipae.com.br/Guia_de_Projetos_para_EAD.pdf 
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Suspensão de aulas presenciais ou substituição por atividades não presenciais  nos cursos de 
educação profissional técnica de nível médio em andamento, durante o período de pandemia provocada 

pelo novo coronavírus.- Portaria MEC nº 376 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-376-de-3-de-abril-de-2020-251289119  

 
Normatização nacional sobre o uso do nome social na educação básica 

http://www.ipae.com.br/OJE/OJE2.pdf  
 

Inexistência de regras para estruturar os regimento de escolas de educação básica  
http://www.ipae.com.br/OJE/OJE5.pdf 
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