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https://youtu.be/-ijR627LxWU
Novo Ensino Médio – apoio do Banco Mundial
https://www.gov.br/mec/pt-br/mec-e-banco-mundial-tratam-de-acoes-para-o-novo-ensino-medio

Acordo de cooperação contra a evasão escolar de jovens jogadores de futebol
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-assina-acordo-de-cooperacao-contra-a-evasao-escolardejovens-jogadores-de-futebol

Atuação do fonoaudiólogo no ambiente escolar – regulamentação do
Conselho Federal
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cffa-n-605-de-17-de-marco-de-2021-309062427

Cartilha com orientações para as instituições ofertantes da Educação Profissional e Tecnológica
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-cartilha-com-orientacoes-para-as-instituicoesofertantesda-educacao-profissional-e-tecnologica

Supremo Tribunal Federal - Ministério da Educação não pode nomear diretor interino de centros
técnicos federais
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=463168&tip=UN

Flexibilização de normas federais com reflexos em todos os setores, inclusive o educacional - Emenda
constitucional
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-109-308527609

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação e institui o Conselho de Acompanhamento e Controle Social - Novos decretos
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.656-de-22-de-marco-de-2021-309986818
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.655-de-22-de-marco-de-2021-309988116

Visão monocular como deficiência visual - Novos decretos
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.126-de-22-de-marco-de-2021-309942029/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.654-de-22-de-marco-de-2021-309986732

Acesso à internet a alunos e professores da rede pública - Vetado projeto
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/19/vetado-projeto-que-dava-acesso-a-internet-a-alunoseprofessores-da-rede-publica

Postergação de prazo para implantação de instituições credenciadas e de cursos autorizados, em razão
das circunstâncias restritivas decorrentes da pandemia da COVID-19. - Não homologação de parecer
do CNE
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-de-26-de-fevereiro-de-2021-305685086

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
https://www.camara.leg.br/noticias/734413-professora-dorinha-e-eleita-presidente-da-comissao-de-educacao/

Educação domiciliar – Projeto de lei
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534328

Programa Brasil na Escola
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714

Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de março de 2021
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172771-pt032021&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192

CNE - estudos sobre a nova Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172841-edital-de-chamamentoformacao-gestores-da-educacao-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=172851-parecer-resolucao-cnematriz-competencias-diretor-escolar-2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192

CNE - Comissões que estudam matérias relativas à educação básica e superior
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/comissoes

CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação de Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=175301-rces00121&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2021 – primeira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=171291-sum001-21complementar1&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2021 – segunda parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=175971-sum001-21complementar2&category_slug=marco-2021-pdf&Itemid=30192

CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de janeiro de 2021 –terceira parte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170031-sum00121&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192
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