
Percentual da popu-
lação de 6 a 14 anos 
que frenquenta ou 
já concluiu o  Ensino 
Fundamental (%)

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 
2024

97,3 97,4 97,4 97,8 98 100

Fonte: PNAD Contí nua / IBGE. Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação.

Uni versalizar o ensino fundamental de 9 anos 
para toda a população de 6 a 14 anos e garantir 
que pelo menos 95% dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano 
de vigência deste PNE.

Não cumprida 

Entendendo os números...

A presença de todas as crianças 
brasileiras de 6 a 14 anos no ensi-
no fundamental ainda não foi ga-
ranti da. Embora estejamos perto 
dos 100%, é importante analisar a 
qualidade do ensino, do ambiente 
escolar e da formação dos profes-
sores para esta etapa da educação 
básica, além da variação entre regi-
ões do país e entre escolas das áre-
as urbanas e rurais. E 2% represen-
ta ainda milhares de crianças. Não 
podemos deixar ninguém para trás!

Já a progressão escolar para a fai-
xa etária ainda está longe dos 95% 
propostos. O ritmo lento de evolu-
ção do dispositi vo sugere que mui-
tas crianças brasileiras de 16 anos 
ou mais não terão saído do Ensino 
Fundamental em 2024. 

Percentual da população de 6 a 14 anos 
que frenquenta ou já concluiu o  Ensino 
Fundamental

2014

0,6

0,5

0,7

0,9

0,8

97,3% 97,4% 97,4% 97,8% 98%

Meta

Meta

1,0

2016 2018 2020 2022 2024

Percentual da popu-
lação de 16 anos com 
o Ensino Fundamen-
tal concluído (%)

2014 2015 2016 2017 2018 Meta 
2024

73,4 74,9 74,9 75,9 75,8 95

Fonte: PNAD Contí nua / IBGE. Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação.
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