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https://youtu.be/NU9mSVjS-Gg  
 
 

Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares - novas diretrizes  
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-925-de-24-de-novembro-de-2021-361981366 

 
Pacto Nacional pela Educação - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados  

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64055 

 
Manifesto pela educação brasileira - entidades representativas do setor 

https://educacaomaisforte.org.br/ 

 
Legislação trabalhista – regulamentação de disposições e  modificações que afetam à empresas e 

instituições de todas as naturezas, inclusive as mantenedoras de estabelecimentos de ensino. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.854-de-10-de-novembro-de-2021-359085615 

 
Programa Itinerários Formativos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/programas-e-acoes/itinerariosformativos 

 
Novo Ensino Médio 

https://www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio/ 

 
Acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem – nova lei 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.254-de-30-de-novembro-de-2021-363377461 

 
Nova lei aprova o Estatuto da Pessoa com Câncer e indica reflexos nas instituições educacionais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14238.htm 

 
CNE – Reunião plenária de novembro 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=216721-pt11-
2021&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192 

 
CNE - prazos para fins de aprovação tácita dos atos públicos de liberação, de competência do 

colegiado conforme o disposto no caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-cne/cp-n-15-de-12-de-novembro-de-2021-359480486 

 
CNE – Súmula de pareceres aprovados na reunião de outubro de 2021 – primeira parte 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=216481-sum010-

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

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=230481-sumula-10-21-
complementar1&category_slug=novembro-2021-pdf&Itemid=30192  
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