Educação Campo – Legislação

Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
Altera a Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para contemplar com recursos do
FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação do campo oferecida em
instituições credenciadas que tenham como proposta pedagógica a formação por
alternância, observado o disposto em regulamento. Disponível em:
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/leis/item/3819-lei-n%C2%BA-12-695,-de-25-dejulho-de-2012
Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009
Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6755.htm
Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010
Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária – PRONERA. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm
Parecer CNE/CEB nº 36, de 4 de dezembro de 2001
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Disponível em:
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/mn_parecer_36_de_04_de_dezembro_de_2001
.pdf
Parecer CNE/CEB nº 3, 18 de fevereiro de 2008
Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que trata da consulta referente às
orientações para o atendimento da Educação do Campo
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pceb003_08.pdf
Resolução CNE/CEB nº 01, 3 de abril de 2002
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13200:resolucaoceb-2002&catid=323:orgaos-vinculados
Resolução CNE/CEB nº 02, de 28 de abril de 2008
Diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas
públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Disponível em:
http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-epublicacoes/docs_outros_documentos/resolucao_02_2008_CNE.pdf/view

Resolução CEE/CEB nº 426, de 27 de agosto de 2008
Regulamenta a Educação Básica na Escola do Campo, no âmbito do Estado do Ceará.
Disponível em:
http://www.cee.ce.gov.br/phocadownload/resolucoes/RESOLUCaO%20No%204262008.pdf
Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=17417&Itemid=866
Portaria nº 86, de 1º de fevereiro de 2013
Institui o Programa Nacional de Educação do Campo - PRONACAMPO, e define suas
diretrizes gerais. Disponível em:
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/port_86_01022013.pdf

