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Conhecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) é 
imprescindível para todos aqueles que pretendem prestar concurso na 
área. De forma direta, a obra apresenta a legislação esquematizada com 
o objetivo de expor os principais tópicos da legislação e, assim, facilitar a 
memorização por parte do estudante.

Criada em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases sofreu inúmeras 
alterações até o seu formato atual, sancionado em 1996. Esta última 
versão promoveu mudanças importantes no setor educacional, como a 
obrigatoriedade do ensino fundamental.

A fim de aliar teoria e prática, o livro contém questões de provas ao longo da 
legislação de acordo com o assunto, e mais 200 questões, entre comentadas 
e gabaritadas. Selecionados de forma criteriosa, os exercícios auxiliam o 
candidato na fixação da matéria. Dessa forma, o livro Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação esquematizada pretende ser uma ferramenta de consulta 
fácil e rápida para professores, educadores, pedagogos e estudantes.


