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https://www.youtube.com/watch?v=sp2EJvgnh7M 

 

Retorno às aulas presenciais – Portaria MEC com regras sobre o caráter excepcional de 

utilização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das 

atividades pedagógicas 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-320-de-4-de-maio-de-2022-397588854 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.030-de-1-de-dezembro-de-2020-

291532789 

 

Alfabetização de surdos – Nova portaria do Ministério da Educação 

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-336-de-9-de-maio-de-2022-398639752 

 

Educação Superior – Principais questões 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-

de-educacao-superior/perguntas-frequentes-educacao-superior 

 

Regulação e Supervisão  – Principais questões 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-

de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior/perguntas-frequentes-regulacao-e-

supervisao-da-educacao-superior 

 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) 

https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-

de-educacao-profissional/sistec 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – garantia de mobiliário, equipamentos e 

materiais pedagógicos adequados à idade e às necessidades específicas de cada aluno 

– novas disposições 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.333-de-4-de-maio-de-2022-397571615 

 

Arrecadação de recursos por meio de títulos de capitalização pelas entidades 

beneficentes de assistência social – nova legislação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.332-de-4-de-maio-de-2022-397578864 

 

Cursos técnicos por Instituições Privadas de Ensino Superior - nova regulamentação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-314-de-2-de-maio-de-2022-396907692 

https://www.gov.br/mec/pt-br/media/editais/2022/Editaln48.pdf 

 

Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica - Decreto 

https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.079-de-23-de-maio-de-2022-40204094 

 

Programa Internet Brasil – oportunidades para o desenvolvimento da educação 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.351-de-25-de-maio-de-2022-403313208 

 

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados - novos membros 

https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoespermanentes/ce/membros 

Conferência Nacional de Educação 

http://fne.mec.gov.br/noticias-fne/170-conferencia-nacional-de-educacao-2022-conae 

 

Conselho Nacional de Educação – Reunião plenária de maio de 2022 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=234741-

pt05-2022-1&category_slug=maio-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=236781-

rcp001-22&category_slug=maio-2022-pdf&Itemid=30192 

 

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

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=235531-

sum002-22-1&category_slug=fevereiro-2022-pdf&Itemid=30192 

 

CNE – Súmula de pareceres aprovados nos meses de fevereiro, março, abril e maio – 

ainda não disponibilizados 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=91041:sumulas

-de-pareceres-2022&catid=33371:cne-conselho-nacional-de-educacao 
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