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art. 5º,§2º X X X X X Cumprida com atraso

Publicação de estudos pelo 

INEP para aferir a evolução 

das metas, com informações 

organizadas por ente 

federado e consolidadas em 

âmbito nacional.

O documento de 2016 foi entregue depois do aniversário do segundo ano do Plano. Além disso, 

sofreu críticas de especialistas da educação, entre elas a de que o investimento em educação, 

explicitado na avaliação da Meta 20, apresenta os valores em relação ao PIB somente até 2014. 

Além disso, não desagrega por investimento por ente federado. Esse dado é essencial, pois, dados 

sobre investimento estatal em educação revelam como foram os gastos federais diretos em 

educação nos últimos anos, mostrando que o Governo Federal não tem feito sua parte no 

aumento dos investimentos em educação, ao contrário de estados e municípios. O último dado 

público a respeito mostra que desde 2009 a União investe anualmente o equivalente a 1% do PIB. 

Essas informações deixaram de ser divulgadas regularmente pelo Ministério da Educação em 

2010.

 Veja mais sobre o assunto em matéria de Fernando 

Rodrigues: 

https://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/201

4/03/19/gasto-direto-da-uniao-em-educacao-publica-

e-1-do-pib-ha-4-anos/. Acesse aqui o documento com 

o balanço do INEP - 

http://download.inep.gov.br/outras_acoes/estudos_

pne/2016/relatorio_pne_2014_a_2016.pdf

art. 9, caput X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Aprovação de leis específicas 

disciplinando a gestão 

democrática da educação 

pública nos Estados, DF e 

Municípios

Estados, DF e municípios não somente pouco têm aprovadas leis disciplinando a gestão 

democrática da educação como também um grande número não têm consolidados seus 

conselhos, fóruns e grêmios estudantis nas escolas - principais mecanismos e espaços de 

participação e gestão democrática na educação.

art. 10 X X Parcialmente cumprido
Elaboração/aprovação do PPA 

2016-2019

Aprovada em 2016 a Lei nº 13.249/2016, que institui o Plano Plurianual (PPA) da União para o 

período de 2016 a 2019. Não há informações sobre os Planos dos estados e municípios. Além 

disso,  considerando que ainda não foi cumprido com o disposto no art. 82, caput, do PNE, ou seja, 

os Planos de Educação dos estados e municípios ainda não foram todos aprovados, não há como 

cumprir integralmente este dispositivo dado que não é possível aprovar os PPAs "formulados de 

maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, 

metas e estratégias

deste PNE e com os respectivos planos de Educação, a fim de viabilizar sua plena execução".

Balanço do cumprimento dos dispositivos, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei 13.005/2014)



art. 13 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Estabelecimento do Sistema 

Nacional de Educação em lei 

específica

Apesar de o PLP 413/2014, que visa responder especificamente às disposições do artigo 23 da 

Constituição Federal e regulamentar o SNE, estar há dois anos em tramitação na Câmara dos 

Deputados, ele ainda não foi aprovado e, portanto, o Sistema Nacional de Educação não foi ainda 

estabelecido por lei específica. Em relação aos dois projetos iniciais, elaborados pelos deputados 

Ságuas Moraes (PLC 413/2014) e Felipe Bornier (PLC 15/2011), o texto de Glauber Braga avança e 

muito – sendo, inclusive, mais coerente com as deliberações da Conferência Nacional de Educação 

de 2014. A articulação federativa, o financiamento da educação e, principalmente, os conceitos de 

Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e Custo Aluno-Qualidade foram bem incorporados – embora 

haja espaço para melhorias. Aliás, não existe no país qualquer outro trabalho que conceitualize o 

CAQi e mensure custos de insumos para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Apesar 

do pequeno avanço nessa tramitação, com o descumprimento das estratégias 20.6, 20.8, e 20.9 do 

Plano, há impacto de prejuízo na elaboração e implementação do SNE, que também deve incluir o 

sistema de financiamento da educação através do CAQi/CAQ.

art. 69 caput e § 22 X

Não cumprida no prazo 

Cumprida fora do prazo, 

perdendo sua função 

primordial

CONAEs

A Conferência Nacional de Educação de 2014, prevista para o período de 17 a 21 de fevereiro, em 

Brasília, foi remarcada para o período de 19 a 23 de novembro. O Ministério da Educação (MEC) 

alegou os altos custos e a falta de tempo hábil para uma nova licitação para justificar o adiamento. 

Na época, nota da Campanha afirmava que "ao comunicar sua decisão, sem nunca ter antes 

problematizado com o FNE quaisquer preocupações quanto à realização da Conae, o MEC 

demonstra grave desrespeito com a participação popular, princípio político que, inclusive, consta 

do tema central da conferência: 'O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: 

participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração' (...) Devido à letargia na 

aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) no Congresso Nacional, a Conae-2014 

coincidiria com um momento decisivo para a educação brasileira: o início da etapa terminativa de 

tramitação da matéria na Câmara dos Deputados. Portanto, o evento seria estratégico para 

fortalecer a defesa do texto da Câmara, apoiado pela comunidade educacional, em detrimento da 

versão do Senado, defendida pelo Palácio do Planalto." Assim, ela não pautou a elaboração e não 

teve função de monitoramento do Plano Nacional de Educação 2014-2024. A Conae 2018, que 

tem por objetivo realizar tal avaliação intermediária do PNE, foi desagendada; e o Fórum Nacional 

de Educação, que tem por função coordenar as conferências nacionais de Educação e promover a 

articulação das conferências com as conferências regionais, estaduais e municipais que as 

precederem, passa por um desmonte - Decreto de 26 de abril de 2017 (Conae) e Portaria n° 577, 

de 27 de abril de 2017 (FNE), respectivamente. Assim, está em risco a realização da Conae 2018. A 

Conae 2022 foi proposta com o objetivo de avaliar o cumprimento do Plano e propor as diretrizes 

para o Plano Nacional de Educação seguinte, impedindo um período de vacância sem legislação 

como ocorreu entre 2010 e 2014.

art.82, caput X Parcialmente cumprido

Elaboração dos planos de 

educação de Estados, 

Municípios e DF.

Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que ainda não aprovaram seus planos.
Fonte: http://pne.mec.gov.br/ e 

http://www.deolhonosplanos.org.br/



1 X X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Universalizar, até 2016, a 

educação infantil napré-

escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches 

de forma a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 

(três) anos até o final da 

vigência deste PNE

O crescimento de 2012 a 2015 foi de apenas 5%. Em relação às crianças de 0 a 3, o desafio ainda é 

significativo, pois é preciso

ampliar em 20% o atendimento menos de 6 anos. Desse modo, se a evolução da taxa se mantiver 

em ritmo igual ao

período analisado (2012 a 2015), possivelmente não conseguiremos cumprir a meta do PNE

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE 2012 e 2015

1.2 X
Distante do 

cumprimento

Garantir que, ao final da 

vigência deste PNE, seja 

inferior a 10% (dez por cento) 

a diferença entre as taxas de 

frequência à educação infantil 

das crianças de até 3 (três) 

anos oriundas do quinto de 

renda familiar per capita mais 

elevado e as do quinto de 

renda familiar per capita mais 

baixo

68,06% é o percentual da diferença de acesso à educação para as crianças de 0 a 3 anos, cuja 

renda familiar está entre as 20% mais baixas em relação aquelas com as 20% mais altas rendas. No 

ensino obrigatório, essa diferença é de 40,74%, indicando que o atendimento à educação infantil 

ainda se configura como privilégio.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE 2015

1.4 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Estabelecimento de normas, 

procedimentos e prazos para 

definição de mecanismos de 

consulta pública da demanda 

das famílias por creches.

Não há informação pública sobre qualquer andamento desse dispositivo.

1.5 X
Distante do 

cumprimento

Manter e ampliar, em regime 

de colaboração e respeitadas 

as normas de acessibilidade, 

programa nacional de 

construção e reestruturação 

de escolas, bem como de 

aquisição de equipamentos, 

visando à expansão e à 

melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação 

infantil

Em 2017, as escolas que não funcionam em prédios escolares representavam 4,6 do total das 

instituições.

40,4% das escolas contavam com biblioteca/sala de leitura;

46,9% possuiam banheiros adaptados para à EI;

87,1% tinham água potável; e

44,6% apenas possuiam parque infantil.

Os números evidenciam que ainda é necessário um esforço significativo na adequação das escolas 

para  garantir espaços que favoreçam o desenvolvimento infantil.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017



1.6 X X X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Implantação da avaliação da 

educação infantil, a ser 

realizada a cada 2 anos, com 

base em parâmetros 

nacionais de qualidade.

Em 1° de setembro de 2016 foi revogada a Portaria nº 369 de 5 de maio de 2016, dedicada a 

regulamentar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb). Com ela, a política de 

avaliação para a educação infantil também não avançou. Proposto pela Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação e pelo Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), o Sinaeb é um 

instrumento legal destinado a qualificar a avaliação da educação básica, tornando-a capaz de 

auxiliar verdadeiramente o aprimoramento das políticas educacionais em suas diferentes 

dimensões, inclusive fazendo melhor uso dos mecanismos avaliativos já existentes e fomentando 

uma nova cultura avaliativa na educação, além de criar outros extremamente necessários.

Discutido por dois anos no âmbito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), especialmente por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica 

(Daeb), a Portaria MEC 369/2016 refletiu um amplo processo de formulação e acúmulo que 

envolveu servidores do Inep, professores, gestores, pesquisadores e demais especialistas em 

educação, culminando em uma proposta comprometida com a promoção da justiça educacional. 

Desconstruir a regulamentação do Sinaeb, por meio da minúscula Portaria revogatória nº 981 de 

25 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2016, só reforçou a 

avaliação acerca do caráter e da intenção do Governo Temer, dedicado a extinguir ações e 

programas governamentais ao invés analisá-los e fortalecê-los. Ou seja, reforçou a velha tradição 

de descontinuidade das políticas públicas, o que expressa um grave descompromisso com o direito 

à educação, em nome de interesses alheios aos ditames constitucionais.

1.8 X
Distante do 

cumprimento

Promover a formação inicial e 

continuada dos(as) 

profissionais da educação 

infantil, garantindo, 

progressivamente, o 

atendimento por profissionais 

com formação superior

Em 2017, 16,86% dos professores de Educação Infantil (não considerando os auxiliares) não 

possuíam formação adequada para atuar nessa etapa de ensino. Se considerarmos como 

formação mínima a de nível superior (licenciatura), o percentual de professores sem formação 

adequada chega a 36%.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

1.17 X
Distante do 

cumprimento

Estimular o acesso à 

educação infantil em tempo 

integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos, conforme estabelecido 

nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação 

Infantil

Apenas 29% das matrículas de EI eram em tempo  integral (2017). Apesar de ser perceptível um 

crescimento nesse  tipo de atendimento, ele ainda é baixo, pois saiu de 28% para 29%, em 4 anos.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 

2017



2 X Parcialmente cumprido

Universalizar o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos 

para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e 

garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) 

dos alunos concluam essa 

etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência 

deste PNE

Apesar de o Ensino Fundamental ser obrigatório desde 1971 e ser garantido como direito público 

subjetivo na Constituição Federal de 1988, devendo ser universal, em torno de 3% da população 

da faixa etária em 2015 encontrava-se  fora da escola. Isso significa que ainda é necessário 

garantir Ensino Fundamental para 429.276  crianças e adolescentes, especialmente nas regiões 

norte e nordeste. 

Além disso, a conclusão na idade recomendada é uma questão importante, especialmente para os 

anos finais do EF, no qual a taxa de matrícula líquida era de 84,04% em 2015,  considerando 

inclusive os estudantes que já estão no EM. Em torno de 15% dos estudantes dessa faixa etária 

estão em etapas e modalidades não correspondentes a sua idade. 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE e Censo 

Escolar/INEP,  2015

2.1 X Parcialmente cumprido

Elaboração pelo MEC, em 

articulação e colaboração 

com os entes federados e 

precedida por consulta 

pública nacional e posterior 

encaminhamento ao CNE, de 

proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os 

alunos do ensino 

fundamental.

Foi entregue pelo MEC, em abril de 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Há diversas críticas realizadas por especialistas e organizações da 

educação que questionam o processo de construção da BNCC. É de se atentar, especialmente, ao 

posicionamento da Anped, que reflete a crítica da Campanha Nacional pelo Direito à Educação: 

"São elementos presentes nesta crítica tanto a metodologia de elaboração que privilegia 

especialistas e subalterniza o diálogo com as comunidades escolares quanto suas evidentes 

implicações nos processos de avaliação, de ensino e aprendizagem, na homogeneização das 

matrizes curriculares, na formação de professores e autonomia das escolas que se fragilizam com 

a lógica de centralização que a BNCC instaura na educação escolar." Além disso, questiona a 

retomada de um modelo curricular pautado em competências, que ignora o movimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais construídas nos últimos anos e a crítica às formas esquemáticas e 

não processuais de compreender os currículos.

Fontes: http://www.anped.org.br/news/nota-da-

anped-sobre-entrega-da-terceira-versao-da-base-

nacional-comum-curricular-bncc-ao / 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-

didatico/livro-didatico-editais/item/10988-pnld-2019

2.10 X
Distante do 

cumprimento

Estimular a oferta do ensino 

fundamental, em especial dos 

anos iniciais, para as 

populações do campo, 

indígenas e quilombolas, nas 

próprias comunidades

A taxa de atendimento na zona urbana é rural não difere muito. Contudo, ao analisar a taxa de 

matrícula líquida com base na localidade, a situação da zona rural é mais complicada do que a da 

urbana. Isso indica que as trajetórias escolares tendem a ser mais irregulares no campo, onde há 

um número significativo de turmas multisseriadas. 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE e Censo 

Escolar/INEP,  2015



3 X X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para 

toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos 

e elevar, até o final do 

período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio 

para 85% (oitenta e cinco por 

cento)

A universalização do atendimento escolar para população de 15 a 17 anos ainda é um grande 

desafio, pois apenas 78,73 desses estudantes frequentavam instituições educacionais. O 

crescimento nos últimos anos foi bastante tímido. Ao analisar essa mesma taxa pelo recorte da 

renda, encontra-se que, entre os 20% com menores rendas, esse percentual é ainda mais baixo 

(76,26%), enquanto dentre os 20% com maior renda, o percentual sobe para 87,12%. Cabe 

destacar que percentual significativo desses estudantes, apesar de estarem na escola, não se 

encontram no Ensino Médio, pois a taxa de matrícula é de apenas 56,17%.

A obrigatoriedade da escolarização para os jovens de 15 a 17 anos vem reforçar a necessidade de 

garantir escolas para todos. Porém, o debate precisa ser mais amplo do que a existência ou não da 

vagas, problematizando formas de tornar essa escola mais acessível, mais atrativa e menos 

excludente. Concomitante à isso, é preciso discutir as trajetórias escolares de insucesso que 

impedem que esses jovens cheguem à última etapa da educação básica, a fim de intervir sobre 

elas de modo mais efetivo.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Censo Escolar/INEP (arquivo matrícula) e 

Pnad/IBGE (arquivo Pessoas) 2013 - 2015

3.2 X Parcialmente cumprido

Elaboração pelo MEC, em 

articulação e colaboração 

com os entes federados e 

precedida por consulta 

pública nacional e posterior 

encaminhamento ao CNE, de 

proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os 

alunos do ensino médio.

Mesmo caso da estratégia 2.1, com o agravante de que, com a Reforma do Ensino Médio (vide 

análise da Meta 3), a parte da BNCC que diz respeito a essa etapa da educação também foi 

prejudicada, tendo de ser adaptada ao preconizado pela Reforma.



4 X
Distante do 

cumprimento

Universalizar, para a 

população de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos com 

deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à 

educação básica e ao 

atendimento educacional 

especializado, 

preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a 

garantia de sistema 

educacional inclusivo, de 

salas de recursos 

multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços 

especializados, públicos ou 

conveniados

A inclusão educacional, apesar de ter avançado muito nos últimos anos, ainda configura-se como 

um grande desafio. A política de atendimento à população com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação tem como princípio sua oferta, 

preferencialmente na rede regular de ensino, sendo garantido atendimento educacional 

especializado para aqueles que necessitarem. Atualmente, há 1.066.446 matrículas no Censo 

Escolar relativas a estudantes com Necessidades Educacionais Especiais. Desses, 37,62% estão em 

classes especiais ou exclusivas e 9,80% tem atendimento educacional especializado. Esses 

números indicam que 50% dos estudantes não possuem nenhum tipo de atendimento 

especializado.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Censo Escolar/INEP (arquivo matrícula), 

2017

4.3 X
Distante do 

cumprimento

Implantar, ao longo deste 

PNE, salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de 

professores e professoras 

para o atendimento 

educacional especializado nas 

escolas urbanas, do campo, 

indígenas e de comunidades 

quilombolas

Apenas 28 municípios brasileiros não contam com salas de atendimento educacional 

especializado. Isso, no conjunto das escolas dos municípios (todas as dependências 

administrativas). Por outro lado, o percentual de escolas com ou sem sala ainda é baixo. Ainda que 

a proposta de AEE permita o compartilhamento das salas de atendimento,  o percentual dessas 

em escolas do campo, que em geral são mais distantes e, portanto, implicam deslocamento dos 

estudantes, é o mais baixo, especialmente em terra indígena. 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017



4.6 X
Distante do 

cumprimento

Manter e ampliar programas 

suplementares que 

promovam a acessibilidade 

nas instituições públicas, para 

garantir o acesso e a 

permanência dos(as) 

alunos(as) com deficiência 

por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de 

transporte acessível e da 

disponibilização de material 

didático próprio e de recursos 

de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no 

contexto escolar, em todas as 

etapas, níveis e modalidades 

de ensino, a identificação 

dos(as) alunos(as) com altas 

habilidades ou superdotação

Apesar de o número de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação ter aumentado, muitas escolas ainda não estão preparadas em 

termos de infraestrutura para receber esses estudantes. Apenas 37,23% das escolas tem banheiro 

adaptado para população com deficiência e apenas 26,9% tem dependências e vias adequadas 

para essa população. Isso torna evidente a negação do direito à educação e de condições 

igualitárias para acesso e permanência na escola estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

4.14 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Definição de indicadores de 

qualidade e de política de 

avaliação e supervisão para o 

funcionamento de 

instituições públicas e 

privadas que prestam 

atendimento a alunos com 

deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação. 

O dado mais recente disponível é que cerca de 140 mil crianças e adolescentes de até 18 anos com 

deficiência estão fora da escola (2012). A fonte desta informação é o cruzamento das informações 

do BPC na Escola (Benefício de Prestação Continuada) com os dados do Censo Escolar, em 2012. 

Não há um monitoramento adequado dessa informação por parte dos órgãos responsáveis. Ainda, 

com a EC 95/2016, do teto de gastos, e com a não implementação dos dispositivos 20.6, 20.8, e 

20.9 (CAQi/CAQ: qualidade e financiamento) do Plano Nacional de Educação, a oferta de educação 

inclusiva de qualidade está prejudicada.

5 X Parcialmente cumprido

Alfabetizar todas as crianças, 

no máximo, até o final do 3° 

ano do Ensino Fundamental

A porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada em 

leitura é de 77,8%, em escrita é de 65,5%, e em matemática é de 42,9%
Inep

6 X
Distante do 

cumprimento

Oferecer educação em tempo 

integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a 

atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) 

dos(as) alunos(as) da 

educação básica

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), é 

incentivada a ampliação da jornada escolar. O PNE reforça essa questão ao estabelecer meta para 

aumentar o número de alunos e de escolas que ofertam educação em tempo integral. Contudo, 

em 2017, o percentual era de apenas 8,35%. Ao analisar tais dados em uma série histórica, 

percebe-se que o crescimento é pequeno. Alcançar 50% das matrículas requer alto investimento. 

Assim, se o crescimento se mantiver nesse patamar, dificilmente a meta será atingida

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 

2017



6.7 X
Distante do 

cumprimento

Atender às escolas do campo 

e de comunidades indígenas e 

quilombolas na oferta de 

educação em tempo integral, 

com base em consulta prévia 

e informada, considerando-se 

as peculiaridades locais

Ainda que nessa estratégia não se especifique o percentual de matrículas indígenas ou 

quilombolas e mesmo escolas que se quer alcançar, é perceptível que o menor número de 

matrículas em tempo integral encontra-se justamente nas áreas indígenas e de assentamento

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

7 X X X X Parcialmente cumprido

Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias 

nacionais para o Ideb (…)

Somente nos Anos iniciais do ensino fundamental se cumpriu com a meta para 2015. Com a 

ressalva de que as avaliações como o Ideb não sejam suficientes para medir a qualidade da 

educação, vale olhar para esse dado para contribuir para a análise da implementação do PNE.

INEP - http://portal.inep.gov.br/ideb

7.13 X
Distante do 

cumprimento

Garantir transporte gratuito 

para todos(as) os(as) 

estudantes da educação do 

campo na faixa etária da 

educação escolar obrigatória, 

mediante renovação e 

padronização integral da frota 

de veículos, de acordo com 

especificações definidas pelo 

Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO, e 

financiamento 

compartilhado, com 

participação da União 

proporcional às necessidades 

dos entes federados, visando 

a reduzir a evasão escolar e o 

tempo médio de 

deslocamento a partir de 

cada situação local

Há um maior percentual de utilização do transporte escolar nas áreas rurais do que na urbana. 

Isso pode ser explicado pela distância entre as escolas. Seria importante ter conhecimento da 

necessidade de transporte e da qualidade dos mesmos, o que com os dados existentes atualmente 

ainda não é possível

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017



7.18 X
Distante do 

cumprimento

Assegurar a todas as escolas 

públicas de educação básica o 

acesso a energia elétrica, 

abastecimento de água 

tratada, esgotamento 

sanitário e manejo dos 

resíduos sólidos, garantir o 

acesso dos alunos a espaços 

para a prática esportiva, a 

bens culturais e artísticos e a 

equipamentos e laboratórios 

de ciências e, em cada edifício 

escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com 

deficiência

Dentre as escolas públicas que funcionam em prédios escolares, 15% delas ainda não garante água 

filtrada para seus estudantes, em torno de 5% não conta com coleta de esgoto e 4% com 

abastecimento de água e 3% com energia. Isso demonstra que os desafios educacionais 

transcendem a própria questão educacional e inserem-se também em aspectos básicos de saúde 

e saneamento básico. Além disso, considerando a meta do PNE de ampliar o acesso ao esporte, 

quanto às escolas públicas urbanas de EF e EM, apenas 39% contam com quadra esportiva, 

enquanto o laboratório de ciências está presente em apenas 17,7% das escolas de anos finais do 

EF e EM (urbanas e rurais). Esses números reforçam a importância de estabelecer padrões mais 

igualitários de oferta escolar.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

7.19 X
Distante do 

cumprimento

Institucionalizar e manter, em 

regime de colaboração, 

programa nacional de 

reestruturação e aquisição de 

equipamentos para escolas 

públicas, visando à 

equalização regional das 

oportunidades educacionais

7.20 X
Distante do 

cumprimento

Prover equipamentos e 

recursos tecnológicos digitais 

para a utilização pedagógica 

no ambiente escolar a todas 

as escolas públicas da 

educação básica, criando, 

inclusive, mecanismos para 

implementação das condições 

necessárias para a 

universalização das 

bibliotecas nas instituições 

educacionais, com acesso a 

redes digitais de 

computadores, inclusive a 

internet

4% das escolas de educação básica não funcionam em prédios escolares. 3,7% são públicas. 

Entre as escolas públicas que funcionam em prédio escolar: 

78% tem televisão;

71,5% tem DVD;

38% tem máquina copiadora;

68,7% tem equipamento de som;

56,3% tem equipamento de projeção multimídia; e

75% das escolas possuem computador.

Tais dados indicam a necessidade de ampliar o investimento em insumos básicos que ainda 

precisam ser garantidos para assegurar uma oferta de ensino em condições de qualidade para 

todos

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017



7.21 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Estabelecimento de 

parâmetros mínimos de 

qualidade dos serviços da 

educação básica, a serem 

utilizados como referência 

para infraestrutura das 

escolas, recursos 

pedagógicos, entre outros 

insumos relevantes, bem 

como instrumento para 

adoção de medidas para a 

melhoria da qualidade do 

ensino. A responsabilidade é 

da União, em regime de 

colaboração com os entes 

federados.

Com o não cumprimento dos dispositivos 20.6, 20.8, 20.9 do PNE, que dizem respeito ao 

CAQi/CAQ, e com a revogação do Sinaeb (vide análise do descumprimento da Est. 1.6), não é 

possível cumprir com a estratégia 7.21, de estabelecimento de parâmetros mínimos de qualidade 

da educação básica. O MEC alega que aguarda a homologação da BNCC para avançar nessa 

agenda, mas a definição de insumos de qualidade praticamente independe dessa pauta e já está 

proposto em diversos estudos e publicações sobre o CAQi/CAQ, especialmente no Parecer n° 

8/2010 do CNE, desenvolvido em parceria inédita entre o órgão e a Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, criadora do conceito de CAQi.

8 X
Distante do 

cumprimento

Elevar a escolaridade média 

da população de 18 (dezoito) 

a 29 (vinte e nove) anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, 

12 (doze) anos de estudo no 

"último    ano   de    vigência    

deste    Plano,   para as 

populações do campo, da 

região de menor escolaridade 

no País e dos 25% (vinte e 

cinco por cento) mais pobres, 

e igualar a escolaridade 

média entre negros e não 

negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – 

IBGE

A escolaridade média da população brasileira em 2015 era de 10,1 anos de estudo. Apesar desse 

número estar aumentando nos últimos anos, é possível perceber que esse aumento precisa se 

consolidar para a população com baixa renda. Entre aqueles que estavam entre os 20% com 

menor renda, a média de escolaridade era de 8,1 anos, quase 4 anos a menos que aqueles que 

estão entre os 20% com maior renda. Para esses últimos, a média de escolaridade já é superior a 

meta proposta. A diferença entre a escolaridade média da zona urbana (10,4 anos) e rural (8,2 

anos) também é elevada, sendo que em ambos os casos é preciso aumentar a escolaridade da 

população. O mesmo pode ser dito em relação às diversas regiões. A média de anos de estudo no 

Nordeste é a mais baixa, seguida pela região Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste.  A média de 

escolaridade afeta a população por raça/cor de forma diferente. Enquanto a média de 

escolaridade da população branca já está se aproximando de 11 anos, a indígena não chega a 9 e a 

preta está se aproximando de 10 anos. Essas diferenças implicam em um olhar diferenciado para a 

realidade escolar. 

Elaborado pelo Laboratório de Dados 

Educacionais/UFPR a partir dos Pnad (arquivo 

Pessoas)/IBGE 2015

9 X X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Elevar a taxa de alfabetização 

da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e 

cinco décimos por cento) até 

2015 e, até o final da vigência 

deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional

A discussão sobre as altas taxas de analfabetismo no Brasil não é recente. Contudo, ainda é 

urgente e necessária. Afinal, 8% da população se declara não saber ler e escrever e 31% tem 5 ou 

menos de anos de estudo. Isso significa que temos 13 milhões de analfabetos no Brasil. Além 

disso, dados da CONFITEA 2016 apontam para um número de 28 milhões de analfabetos 

funcionais no Brasil. Se essa população fosse de um país, seria a 45ª maior do mundo de 257 

países.

O acesso à escola ainda precisa ser ampliado e a garantia de permanência e aprendizagem é cada 

vez mais urgente, especialmente entre as camadas mais desfavorecidas da sociedade.

Elaborado pelo Laboratório de Dados 

Educacionais/UFPR a partir dos Pnad (arquivo 

Pessoas)/IBGE 2015



10 X
Distante do 

cumprimento

Oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na 

forma integrada à educação 

profissional

A oferta de educação de jovens e adultos é um direito, sendo que nos últimos anos tem-se 

tentando incentivar sua oferta de forma integrada ao ensino profissional. O PNE reforça essa ideia 

e estabelece como meta ampliar pelo menos 25% das matrículas dessa forma. Em 2015, esse 

percentual não chegava a 2%. Tal dado indica que caso não haja uma política específica e esforços 

voltados nesse sentido, dificilmente se atingirá a meta proposta no PNE

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017

11 X
Distante do 

cumprimento

Triplicar as matrículas da 

educação profissional técnica 

de nível médio, assegurando 

a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% (cinquenta por 

cento) da expansão no 

segmento público

A matrícula da educação profissional alcançou 1.831.003 estudantes em 2017. Quase 60% delas 

estão na rede pública. A meta do PNE é de triplicar essas matrículas. Se tomarmos como 

referência o ano de 2013, no qual o número de matrícula era de 1.831.003, o objetivo é alcançar  

5.003.055. Isso demandaria um crescimento anual de  333.537 matrículas ano e corresponderia 

em 2017 a  3.001.833 (mais de um milhão de matrículas a mais do que foi alcançado).

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017

12 X
Distante do 

cumprimento

Elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) 

anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) das novas 

matrículas, no segmento 

público

O acesso ao Ensino Superior, apesar da expansão dos últimos anos, ainda é bastante restrito. A 

taxa de matrícula bruta (TBM) nessa etapa de ensino é de 32,91%. Entre a população de 18 a 24 

anos o acesso é de apenas 17,87% (a taxa de matrícula líquida [TML] considera apenas os 

estudantes nessa faixa etária).  A meta do PNE tem como objetivo a ampliação da TMB de 32,91% 

para 50% e da TML para 33%.  São aumentos significativos em um contexto de cortes de gastos 

públicos e de diminuição do investimento em educação. Além disso, o PNE sinaliza que esse 

aumento precisa ser feito, fortemente, no segmento público, que atualmente é responsável por 

23,7% das matrículas, ante 76,3% da rede privada.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE 2015



12.9 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Reestruturação dos 

procedimentos adotados na 

área de avaliação, regulação e 

supervisão, em relação aos 

processos de autorização de 

cursos e instituições, de 

reconhecimento ou 

renovação de 

reconhecimento de cursos 

superiores e de 

credenciamento ou 

recredenciamento de 

instituições, no âmbito do 

sistema federal de ensino. 

Não há informação pública sobre qualquer andamento desse dispositivo.

15 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, no prazo de 1 

(um) ano de vigência deste 

PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da 

educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do 

art. 61 da  Lei  nº  9.394,  de  

20  de  dezembro  de  1996, 

assegurado que todos os 

professores e as professoras 

da educação básica possuam 

formação específica de nível 

superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define a Licenciatura como a formação mínima 

para o exercício da magistério na educação básica, sendo aceito para atuação na educação infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental aquela obtida em nível médio na modalidade normal. O PNE 

vem reforçar a necessidade da formação superior para todos os professores e professoras, o que 

implica na capacitação de quase 45% dos profissionais que atuam hoje, sem considerar aqueles 

que apesar de possuírem licenciatura não atuam na disciplina da sua formação. É perceptível o 

aumento do número de professores com licenciatura nos últimos anos,  porém tal ritmo de 

crescimento é insuficiente para que em 2024 se tenha apenas professores formados em nível 

superior. 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais  a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 

2017



16 X
Distante do 

cumprimento

Formar, em nível de pós-

graduação, 50% (cinquenta 

por cento) dos professores da 

educação básica, até o último 

ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) 

profissionais da educação 

básica formação continuada 

em sua área de atuação, 

considerando as 

necessidades, demandas e 

contextualizações dos 

sistemas de ensino

A qualificação profissional, por meio da ampliação do nível de formação, tem sido apresentada 

como um elemento importante para atuação docente. O PNE estabelece como meta que 50% dos 

professores sejam formados em nível de pós-graduação. Em 2017, esse número era de 36,03%, 

indicando a necessidade de um crescimento de  13,97% até 2021. Isso exigirá a formação de pelo 

menos 2% dos professores por ano. Em quatro anos (de 2013 a 2017) esse número cresceu apenas 

6%.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 

2017

17 X
Distante do 

cumprimento

Valorizar os(as) profissionais 

do magistério das redes 

públicas de educação básica 

de forma a equiparar seu 

rendimento médio ao dos(as) 

demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até 

o final do sexto ano de 

vigência deste PNE

Em 2013, a RM docente era de R$3.576 e a razão entre a RM dos professores e a dos demais 

profissionais no valor de R$ 5.227 ou seja, os professores encontravam-se numa situação 

desfavorável em relação aos profissionais do mesmo nível de formação.

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados da RAIS/MT 2013 

18 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Assegurar, no prazo de 2 

(dois) anos, a existência de 

planos de Carreira para os(as) 

profissionais da educação 

básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino 

e, para o plano de Carreira 

dos(as) profissionais da 

educação básica pública, 

tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, 

definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 

206 da Constituição Federal

A garantia de Planos de Carreira está ligada à exigência de que os professores da rede pública 

sejam contratados por concurso público e à valorização docente ao longo da carreira. Ao 

comparar dados de 2013 a 2017 em relação ao tipo de contrato do professor, percebe-se uma 

tendência contrária: diminuição do número de professores concursados (efetivos/estáveis) e  

aumento de contratos temporários (os quais não tem direito à plano de carreira). 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 

2017



18.1 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Estruturar as redes públicas 

de Educação Básica de modo 

que, até o início do terceiro 

ano de vigência deste PNE, 

90% (noventa por cento), no 

mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e 

50% (cinquenta por cento), 

no mínimo, dos respectivos 

profissionais da Educação não 

docentes sejam ocupantes de 

cargos de provimento efetivo 

e estejam em exercício nas 

redes escolares a que se 

encontrem vinculados

Na contramão do que define o PNE, que estabeleceu meta para aumentar o número de 

professores ocupantes de cargos de provimento efetivo, o percentual de professores efetivos vem 

diminuindo de 2013 a 2017 e aumentando o percentual de contrato temporário. A contratação 

docente por meio de concurso público é garantida por lei desde 1988. Contudo, o movimento 

parece contradizer a legislação, o que traz consequências para a garantia do direito à educação, 

haja vista ser o professor uma ator essencial nesse processo. 

Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a 

partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 

2017

19 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Assegurar condições, no 

prazo de 2 anos, para a 

efetivação da gestão 

democrática da Educação, 

associada a critérios técnicos 

de mérito e desempenho e à 

consulta pública à 

comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio 

técnico da União.

Esta meta não foi cumprida até hoje.

20 X X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Ampliar o investimento 

público em educação pública, 

de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% do 

Produto Interno Bruto (PIB) 

do País no 5° ano de vigência 

desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% do PIB ao 

final do decênio.

As estratégias 20.6 e 20.9, de implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e de 

regulamentação do Sistema Nacional de Educação (SNE), respectivamente, não foram cumpridas 

até 2016, em seu prazo. A estratégia 20.8, de definição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) também 

não foi cumprida até 2017. Ainda, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional (EC) 95/2016, 

que impõe um Teto de Gastos para a educação, que inviabiliza o cumprimento da Meta 20 do PNE 

e de todas as metas anteriores. 



20.6 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

No prazo de 2 (dois) anos da 

vigência deste PNE, será 

implantado o Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de 

padrões mínimos 

estabelecidos na legislação 

educacional  e cujo 

financiamento será  calculado 

com base nos respectivos 

insumos indispensáveis ao 

processo de ensino-

aprendizagem e será 

progressivamente reajustado 

até a implementação plena 

do Custo Aluno Qualidade - 

CAQ

20.8 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

O CAQ será definido no prazo 

de 3 (três) anos e será 

continuamente ajustado, com 

base em metodologia 

formulada pelo Ministério da 

Educação - MEC, e 

acompanhado pelo Fórum 

Nacional de Educação - FNE, 

pelo Conselho Nacional de 

Educação - CNE e pelas 

Comissões de Educação da 

Câmara dos Deputados e de 

Educação, Cultura e Esportes 

do Senado Federal

20.9 X
Não cumprida no prazo 

Não cumprida até 2018

Regulamentar o parágrafo 

único do art. 23 e o art. 211 

da Constituição Federal, no 

prazo de 2 (dois) anos, por lei 

complementar, de forma a 

estabelecer as normas de 

cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, em matéria 

educacional, e a articulação 

do sistema nacional de 

educação em regime de 

colaboração, com equilíbrio 

Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à Educação com dados levantados pelo Laboratório de Dados Educacionais da UFPR / Para gráficos e dados, acesse: http://semanadeacaomundial.org/2018/download/532/

As estratégias 20.6 e 20.9, de implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e de 

regulamentação do Sistema Nacional de Educação (SNE), respectivamente, não foram cumpridas 

até 2016, em seu prazo. A estratégia 20.8, de definição do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) também 

não foi cumprida até 2017. Ainda, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional (EC) 95/2016, 

que impõe um Teto de Gastos para a educação, que inviabiliza o cumprimento da Meta 20 do PNE 

e de todas as metas anteriores. 


