
Percentual de crian-
ças de 4 a 5 anos que 
frenquentam a escola/
creche (%)

2014 2015 2016 2017 Meta 2016    

89,1 90,5 91,5 93 100

Fonte: PNAD Contí nua - Educação / IBGE. Elaboração: Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação.
Obs: devido a uma mudança na metodologia de aplicação da PNAD e da PNAD 
Contí nua, os resultados não são diretamente comparáveis entre si.

Percentual de crian-
ças de 0 a 3 anos que 
frenquentam a escola/
creche (%)

2014 2015 2016 2017 Meta 2024

29,6 30,4 31,9 34,1 50

Fonte: PNAD Contí nua - Educação / IBGE. Elaboração: Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação.
Obs: devido a uma mudança na metodologia de aplicação da PNAD e da PNAD 
Contí nua, os resultados não são diretamente comparáveis entre si.

U niversalizar, até 2016, a educação infantil na pré-es-
cola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampli-
ar a oferta de educação infantil em creches de forma 
a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos 
até o fi nal da vigência deste PNE.

2014
0,0

0,2

0,4
29,6% 30,4%

PNAD PNAD Contí nua Meta

31,9%
34,1%

50%

06

2016 2018 2020 2022 2024

Percentual de crianças de 0 a 3 anos que 
frenquentam a escola/creche

2014
0,6

0,7

0,9

0,8

89,1%

90,5%

PNAD PNAD Contí nua Meta

91,5%

93%

1,0

2016 2018 2020 2022 2024

Percentual de crianças de 4 a 5 anos 
que frenquentam a escola/creche

Não cumprida 

Entendendo os números... 

Além de não ter sido ati ngido, o 
dispositi vo da Meta 1 que prevê a 
universalização do acesso à escola 
para as crianças de 4 e 5 anos até 
2016 se encontra em atraso. Desde 
2014, primeiro ano de vigência do 
PNE, a taxa de escolarização cres-
ceu apenas 4 dos 11% necessários 
para chegar à totalidade esperada.

Para que metade das crianças bra-
sileiras de até 3 anos estejam na 
escola em 2024, seria necessá-
rio investi r o sufi ciente para ga-
ranti r o acesso de mais 20% da 
população nessa faixa etária às 
vagas nas creches. Em 2017, o au-
mento havia sido de apenas 4%.

100%


