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Material indicado para Concursos e Seleções 
 

 

APOSTILA RESUMO 
 
 

Em 2014, o Congresso Federal sancionou o Plano Nacional de Educação (PNE) com a              
finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação             
no país. Com força de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10                 
anos. 
 
Os principais desafios do plano estão relacionados à evolução dos indicadores de            
alfabetização e inclusão, à formação continuada dos professores e à expansão do ensino             
profissionalizante para adolescentes e adultos. Não parece interessante? Então continue          
acompanhando nosso guia para conhecer mais detalhes sobre o PNE! 
 
O que é Plano Nacional de Educação? 
O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado em 26 de junho de 2014 e terá validade                 
de 10 anos. Esse plano estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger as              
iniciativas na área da educação. Por isso, todos os estados e municípios devem elaborar              
planejamentos específicos para fundamentar o alcance dos objetivos previstos —          
considerando a situação, as demandas e necessidades locais. 
 
O acompanhamento do PNE deve ser feito a cada dois anos. O primeiro relatório com os                
resultados para cada meta foi divulgado em novembro de 2016 e um novo             
acompanhamento foi divulgado este mês, então incluímos para cada meta o seu andamento             
de acordo com os dados apresentados. Até o momento, apenas uma meta foi cumprida              
integralmente, enquanto outras mostraram um recuo desde a divulgação do primeiro           
relatório. 
 
 Quais são as metas do PNE? 
O Plano é composto por 20 metas que abrangem todos os níveis de formação, desde a                
educação infantil até o ensino superior, garantindo foco em questões especialmente           
importantes (como a educação inclusiva, o aumento da taxa de escolaridade média dos             
brasileiros, a capacitação e o plano de carreira dos professores), além de aspectos que              
envolvem a gestão e o financiamento desse imenso projeto. 
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Confira agora quais são as 20 metas do Plano Nacional de Educação: 
 
1. Educação infantil 
No que diz respeito à educação infantil, o Plano Nacional prevê que, até 2016, todas as                
crianças com idade entre 4 a 5 anos deveriam estar matriculadas na pré-escola. Além disso,               
o plano estabelece que a oferta de vagas em creches seja ampliada em 10 anos, de forma                 
a atender no mínimo 50% das crianças com menos de 3 anos. 
 
2. Ensino fundamental 
Nesse caso, a meta determina que, até o último ano de vigência do Plano, toda a população                 
brasileira entre 6 a 14 anos de idade deve estar matriculada no ensino fundamental com               
duração de 9 anos. Além do mais, a taxa de conclusão dessa etapa deve ser de ao menos                  
95%, garantindo a formação básica dos alunos na idade correta. 
 
3. Ensino médio 
O Plano Nacional de Educação decreta que, até 2016, toda a população brasileira entre 15               
a 17 anos esteja frequentando o ensino médio. A meta também inclui elevar, até 2024, a                
taxa líquida de matrículas para 85%. 
 
4. Educação inclusiva 
O Plano também prevê que todas as crianças e os adolescentes entre 4 a 17 anos com                 
algum tipo de deficiência, transtornos de desenvolvimento, habilidades especiais ou          
superdotação devem ter acesso à educação básica e ao atendimento especializado —            
preferencialmente por meio da rede regular de ensino e de um sistema efetivo de educação               
inclusiva. 
 
5. Alfabetização 
A meta é alfabetizar todas as crianças do país até, no máximo, o final do 3º ano do Ensino                   
Fundamental. 
 
6. Educação integral 
Até 2024, o Plano Nacional de Educação pretende disponibilizar educação em tempo            
integral em metade das escolas públicas do país, de modo a atender, no mínimo, 25% dos                
alunos da educação básica. 
 
7. Aprendizado adequado na idade certa 
O Plano também visa conquistar melhores médias nacionais para o Índice de            
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Nesse caso, as metas também são           
progressivas e bianuais. 
 
8. Escolaridade média 
O Plano Nacional de Educação prevê um incremento na escolaridade média da população             
entre 18 a 29 anos, de forma a atingir 12 anos de estudo até 2024. Essa meta abrange  
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moradores de zonas rurais (regiões com as menores taxas do país e os 25% mais pobres),                
além de nivelar esse indicador entre negros e não negros — de acordo com o Instituto                
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
9. Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos 
Em 2015, a taxa de alfabetização de jovens e adultos com 15 anos ou mais deveria ser de                  
93,5%. Até 2024, o Plano Nacional pretende erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir a              
13,5% a taxa de analfabetismo funcional no país. 
 
10. EJA integrada à educação profissional 
O Plano também enfatiza a importância de alinhar os Ensinos Fundamental, Médio e             
profissionalizante, de modo que ao menos 25% das matrículas de Educação de Jovens e              
Adultos (EJA) integrem esses aprendizados até 2024. 
 
11. Educação profissional 
Nesse caso, a meta é triplicar as matrículas nos cursos técnicos de nível médio,              
assegurando a qualidade da educação e um crescimento de 50% no número de vagas em               
escolas públicas. Até 2024, a intenção é chegar aos 5.224.584 alunos matriculados. 
 
12. Educação superior 
O Plano Nacional para a educação superior, que envolve a população entre 18 a 24 anos,                
determina o crescimento da taxa bruta de matrículas para 50% e a taxa líquida, para 33%.                
Nesse sentido, 40% das novas matrículas devem ser em escolas públicas. 
 
13. Titulação de professores da educação superior 
O PNE também prevê mais mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino               
superior, atingindo os 75%. Além disso, o quadro deve ser composto por no mínimo 35% de                
doutores até 2024. 
 
14. Pós-graduação 
Essa meta determina um aumento gradual do número de professores matriculados em            
cursos de pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil               
mestres e 25 mil doutores. 
 
15. Formação de professores 
Nesse ponto, o Plano Nacional de Educação garante uma parceria entre a União, os              
estados e municípios para a criação de uma política nacional de capacitação dos             
profissionais da educação até 2024, para que todos os professores da educação básica             
possuam curso superior. Além disso, espera-se que todos os professores dos anos finais do              
Ensino Fundamental e do Ensino Médio possuam formação superior na área em que             
lecionam. 
 
16. Formação continuada e pós-graduação de professores 
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O PNE diz ainda que, até 2024, metade dos professores da educação básica devem ter               
uma pós-graduação direcionada à sua área de conhecimento e 100% dos docentes devem             
ter uma formação continuada. 
 
17. Valorização do professor 
Essa meta está relacionada à valorização dos profissionais do magistério das redes            
públicas da educação básica por meio de uma equiparação salarial com outros profissionais             
que possuem escolaridade equivalente. De acordo com o PNE, o prazo se encerra no final               
de 2020. 
 
18. Plano de carreira docente 
O Plano também determina, até 2016, a criação de um plano de carreira para os               
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino —              
tendo como base o piso salarial nacional definido na Constituição Federal. 
 
19. Gestão democrática 
O PNE pretende assegurar as condições necessárias para uma gestão democrática da            
educação, que deve englobar critérios técnicos de mérito e desempenho, além de consultas             
à comunidade escolar. Para isso, prevê recursos e apoio do governo federal. 
 
20. Financiamento da educação 
Uma das metas mais ambiciosas do Plano Nacional de Educação (e que sustenta boa parte               
dos demais objetivos) visa a ampliar o investimento da União em educação pública, de              
forma a atingir 7% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2019 e o equivalente a 10% do PIB                  
até 2024. 

 
 
PNE COMPLETO PARA ESTUDO 
http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educaca
o-lei-n-13-005-2014 
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