
Garantir a todos e a cada um dos brasileiros o direito de 
aprender e de escolher sua trajetória educacional

Mobilização Social 

pela Educação

Linda.goulart@mec.gov.br



8,5 milhões de km2

191.480 milhões de habitantes

26 Estados  

1 Distrito Federal

5.563 Municípios

Educação Básica:

248.53 197.468 mil escolas 

2 milhões em função docente

52.580 milhões de matrículas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Papel da Educação 

•Posição capital em uma sociedade  mais democrática, 

solidária, justa e não-discriminatória;

•Pré-requisito para o desenvolvimento pessoal, local e 

do país;

•Demanda articulação das ações governamentais e 

dos vários setores da sociedade;

•Responsabilidade comum a todos os cidadãos, 

independente das orientações políticas e ideológicas



ACESSO À EDUCAÇÃO E 

OBRIGATORIEDADE

• As políticas públicas que regulam a oferta do acesso e da obrigatoriedade na

educação pública são estratégicas na responsabilização do estado brasileiro, no

processo de democratização de oportunidades ao saber sistematizado.

•Essa democratização induz e instiga o movimento social, as autoridades

públicas, os profissionais da educação escolar a darem especial atenção às

alternativas viáveis em prol da qualidade do ensino.



• Educação é um direito constitucional de todos.

• É um dever do Estado, da família e da sociedade.

• Visa ao pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania

e qualificação para o trabalho.

• O sistema educacional brasileiro é escolar e a educação infantil é a

primeira etapa da educação básica.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

PRINCIPAIS GARANTIAS



“O caráter obrigatório da EDUCAÇÃO vale para a família, mas também para o

Estado. E o Estado tem a obrigação de garantir o direito à EDUCAÇÃO. Não

podemos criminalizar aquela família que não tem condições de mandar seu filho

à escola por falta de salário digno. Por isso, dizemos que essa é uma política

social, não apenas educativa. Na grande maioria dos casos, a família não pode

ser culpada, é responsabilidade do sistema social. Não há nenhum país no

mundo que tenha boa EDUCAÇÃO para todos que não tenha avançado também

na distribuição de renda”.

Entrevista do Professor Juan Tedesco, 

então ministro da educação da Argentina,

para a revista Carta na Escola.



Organização do sistema 

educacional brasileiro
LDB artigo 8º e seguintes

• Compete aos estados assegurar o Ensino Fundamental e oferecer 
com prioridade o Ensino Médio. 

• Os municípios são responsáveis pela Educação Infantil e, com 
prioridade, o Ensino Fundamental.

• O Distrito Federal é responsável pela Educação Básica, incluindo a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Médio.

• As prefeituras poderão firmar convênios com creches comunitárias 
e repassar recursos de acordo com o número de matrículas. 



Educação Infantil
• (Art. 29º. da LDB) - Tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de

idade, em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual

e social, complementando a ação da família e da

comunidade.

Oferecida em:

• creches, ou entidades equivalentes, para crianças de

até três anos de idade;

• pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de

idade.



Educação Básica
Ensino Fundamental

Para crianças de 6 a 14 anos - escolarização do 1º. ao 9º. Ano

Ensino Médio

Para adolescentes de 15 a 17 anos

Ensino Médio regular

Ensino Médio Integrado com Ensino Profissionalizante

Lei aprovada no final de 2009 tornou obrigatório o ensino dos 4 aos 17 anos de idade - da 
educação infantil ao ensino médio. 

Com essa medida, espera-se um aumento na escolaridade do brasileiro, que, em 2008, era 
de 7,5 anos na faixa etária de 18 a 24 anos. Os dados mostram, também, que menos de 
50% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estão cursando o ensino médio.

Os ganhos para o país a médio prazo devem ser expressivos. Estados e municípios terão 
prazo até 20016 para sua implementação.



EJA – Educação de Jovens e Adultos

• Ensino Fundamental (responsabilidade dos 

Municípios) 

• Ensino Médio (responsabilidade dos Estados)

• O Programa Brasil Alfabetizado promove o

acesso à educação (alfabetização em 8

meses) como um direito de todos em

qualquer momento da vida.



EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SEUS AVANÇOS



ATENDIMENTO A TODOS

E EM TODOS OS NÍVEIS,

COM QUALIDADE

Passos consistentes tem sido dados e aprimorados:

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE);

 Conferência Nacional de Educação (Conae);

a atualização do Plano Nacional de Educação (PNE);

os Planos de Ações Articuladas;

Piso Salarial Profissional;

Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação.

investimento na educação básica tem sua elevação focada na edição do

Fundeb e na repartição e abrangência do salário-educação.



• O País vivencia, desde o final do século XX, um período de melhoria

significativa em todos os indicadores que medem as oportunidades de

acesso, permanência, aprendizagem e conclusão da educação básica.

• Como consequência, o número de analfabetos continua a cair, em especial,

entre as crianças e adolescentes.

• Também vem aumentando progressivamente o número médio de anos bem-

sucedidos de estudo da população nas diferentes faixas etárias e em todas

as regiões do País.



• O País está muito próximo da universalização do ensino fundamental.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008 (Pnad), do

IBGE, 97,9% das crianças entre 7 e 14 anos – faixa em que se concentra a

obrigatoriedade do ensino fundamental – estão na escola, o que representa

cerca de 30 milhões de estudantes.

• A análise da evolução do IDEB (2005 e 2007) revela que 70% dos municípios

brasileiros superaram ou atingiram as metas referentes aos anos iniciais do

ensino fundamental para 2007.

• Com o FUNDEB houve ampliação do financiamento para toda a Educação

Básica.



EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SEUS DESAFIOS



DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL 

CONTEXTO BRASILEIRO

• 97,9% das crianças entre 7 e 14 anos estão na escola

• 84,1%, é a taxa de frequência à escola na faixa etária de 15 a 17 

anos (PNAD 2008/IBGE)

• Contudo, menos de 5% das crianças da 4ª série estão plenamente 

alfabetizadas.

• 9 em cada 10 alunos da 8ª série têm dificuldade na resolução das 

quatro operações matemáticas

• Um em cada dez brasileiros acima de 15 anos de idade não 

consegue escrever um bilhete simples. São 14,2 milhões de 

brasileiros nessa situação

..



DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL
CONTEXTO BRASILEIRO

Embora a taxa  de analfabetismo esteja caindo, ainda é  grande o número e de  analfabetos  entre os  jovens

10/14  

anos

15 anos 

e mais

15/19 

anos

20/24 

anos

25/29 

anos

30/39 

anos

40/49 

anos 

50 anos 

e mais

2,8 10,0 1,7 2,6 4,2 6,6 9,5 21,6

Fonte: IBGE - Pnad 2008. Tabela elaborada por Inep/DTDIE.

Nota: Exclusive pessoas com idade ignorada e sem declaração de alfabetização.



DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL 

CONTEXTO BRASILEIRO

• 20,6% das crianças brancas frequentam a educação infantil –

modalidade creche.                    

• Essa taxa é de 15,5% na população negra ou parda  
(PNAD 2008/IBGE)

• Um quarto dos brasileiros entre 18 e 29 anos não completou o ensino 

fundamental. São quase 9 milhões de jovens sem escolaridade 

obrigatória

• O número das crianças e adolescentes de 05 a 17 anos que        

trabalham caiu para 8.2%. Contudo, ainda temos 4.452 milhões nesta 

faixa etária no mercado de trabalho.

• Quase um milhão (993 mil) estão na faixa etária de até 13  anos de 

idade.

(PNAD 2008/IBGE)



O percentual de 

crianças fora da 

escola 

na Região Norte é 

expressivamente 

maior 

do que na 

Região Sudeste

Crianças de 7 a 14 anos fora da escola

3.0%

2.1%

1.8%

2.2%

1.6%

2.4%



DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL 

CONTEXTO BRASILEIRO

• Educação infantil: garantir o acesso e expansão da rede física;

• Ensino Fundamental: regularização do fluxo escolar e a conclusão;

• Ensino Médio:  universalizar o acesso e permanência; organização 

curricular; garantir uma aprendizagem significativa; promover a inclusão 

social de grupos específicos. 

• Educação de Jovens e Adultos: ampliar a cobertura, acelerar o acúmulo de 

escolarização, ampliação do acesso e da permanência da população nas 

escolas, em todos os níveis e modalidades

• Qualidade e Equidade em todas as etapas e níveis



• Implementar, efetivamente, o ensino fundamental de nove anos em 2010; e

garantir as condições concretas para a matrícula dos 4 aos 17 anos até

2016, com o objetivo de ampliar o atendimento das crianças de até 5 anos na

educação infantil e dos adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio. Eles

representam, hoje, o maior contingente fora da escola.

• O programa Ensino Médio Inovador tem o objetivo de incentivar as redes

estaduais de ensino a diversificar os currículos escolares, buscando

recuperar a qualidade da formação dos jovens e tornar a escola mais

atrativa.

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL 

CONTEXTO BRASILEIRO



• O programa do Ensino Médio Inovador integra educação escolar e formação

cidadã, buscando associar teoria e prática em laboratórios e oficinas em

todos os campos do saber, bem como valorizar a leitura e garantir formação

cultural aos alunos, sugerindo desenho mais contemporâneo do ensino.

• Currículo proposto tem quatro eixos: trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

A carga horária deverá ser ampliada das atuais 2.400 horas para, no

mínimo, 3 mil horas, nos 3 anos de duração, com aumento gradual de 200

horas por ano.

• Outra inovação é dar aos estudantes possibilidade de escolha de 20% da

carga horária dentro das atividades da escola.

• Programa começou em 2010 em 357 escolas públicas, nos 17 estados que

aderiram

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL 

CONTEXTO BRASILEIRO



• Fortalecer a escola pública pela: gestão participativa e democrática; inclusão

de estudantes com deficiência, formação dos educadores; e consideração

das condições socioeconômicas, culturais, étnico raciais dos estudantes (e

também territoriais).

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ATUAL 

CONTEXTO BRASILEIRO



PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

(PDE) - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA 

ENFRENTAR AS DESIGUALDADES 

EDUCACIONAIS



EIXOS CENTRAIS  PARA A MELHORIA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

1- Avaliação 

2- Financiamento, 

3- Planejamento e Gestão Democrática

4- Formação e valorização de  Professores e            

profissionais da educação



1- Avaliação

– Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB)

– Prova Brasil

– Provinha Brasil



•Para estabelecer as metas de qualidade para a educação básica foi criado um

indicador nacional, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),

que cria uma base de planejamento e informação.

• Indicador nacional que afere a qualidade da educação, considerando indicadores

de fluxo escolar (aprovação,reprovação e evasão escolar) e médias de

desempenho nas avaliações nacionais (Sistema de Avaliação da Educação Básica

e Prova Brasil).

• O IDEB tem uma escala que vai de zero a dez. Foram traçadas metas de

desempenho bianuais para cada escola e cada rede até 2022.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

mailto:clelia.santos@mec.gov.br
http://www.fnde.gov.br/


IDEB – BRASIL

Brasil, séries iniciais do EF:

Nota 2005: 3,8 (meta de 6,0 p/ 2021)

Nota 2007: 4,2 (meta de 3,9)

Nota 2009: 4,6 (meta 4,2)

Brasil, séries finais do EF:

Nota 2005: 3,5 (meta de 5,5 p/ 2021)

Nota 2007: 3,8 (meta de 3,5)

Nota 2009: 4,0 (meta de 3,7)

Brasil, ensino médio:

Nota 2005: 3,4 (meta de 5,2 p/ 2021)

Nota 2007: 3,5 (meta de 3,4)

Nota 2009: 3,6 (meta de 3,5)

(As notas baseiam-se no Saeb 2007, na Prova Brasil 2007 e  no Educacenso de 2007)



 Até 3,7

 De 3,8 a 5,9

 6,0 ou mais

 Sem Ideb

Brasil 2005 Brasil 2007

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– ensino fundamental I

Brasil 2009



 Até 3,7

 De 3,8 a 5,9

 6,0 ou mais

 Sem Ideb

Brasil 2005 Brasil 2007

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

– ensino fundamental I



Brasil 2009Brasil 2007

Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Rede Pública



Brasil 2009Brasil 2007

Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Rede Pública



Brasil 2009Brasil 2007

Anos Finais do Ensino Fundamental
Rede Pública



Dados Gerais 2009

Prova Brasil/SAEB

• Anos Iniciais

• 5.467 Municípios

• 44.765 Escolas

• 2.559.566 Alunos

• Anos Finais

• 5.498 Municípios

• 32.901 Escolas

• 2.017.221  Alunos

• Ensino Médio

• 750 Municípios

• 1.644 Escolas

• 56.307  alunos

Censo Escolar

• Matrículas Ensino 

Fundamental: 

31.705.528

• Matrículas Ensino 

Médio: 8.337.160



IDEB - Anos Iniciais
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IDEB – Anos Finais
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IDEB – Ensino Médio
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IDEB – Projeção das Metas
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IDEB – Projeção das Metas
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IDEB – Projeção das Metas
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Decomposição do crescimento do IDEB 
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Rendimento Escolar - Taxa de Aprovação

2005 81,6

2007 85,8

2009 88,5

81,6% 85,8% 88,5%
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Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Evolução da Taxa de Aprovação - Brasil - 2005/2009

Fonte: MEC/Inep



Rendimento Escolar -Taxa de Aprovação
2005 77

2007 79,8

2009 81,3

77,0% 79,8% 81,3%
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Rendimento Escolar -Taxa de Aprovação



Desempenho –Prova Brasil/SAEB
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Desempenho –Prova Brasil/SAEB
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• Ao aderir ao Plano de Metas do PDE, os municípios devem realizar um

diagnóstico da realidade educacional local a partir das dimensões:

• gestão educacional; formação de professores e dos profissionais de

serviço e apoio escolar; práticas pedagógicas e avaliação; infra-estrutura

e recursos pedagógicos.

• A partir desse diagnóstico, desenvolvem um conjunto coerente de

ações, denominado Plano de Ações Articuladas (PAR).

• As transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos

Municípios, Estados e Distrito Federal estão vinculadas à adesão ao

Plano de Metas do PDE e à elaboração do PAR — instrumentos

fundamentais para a melhoria do Ideb.

PAR Plano de Ações Articuladas



PDE ESCOLA

• Objetiva fortalecer a autonomia da gestão escolar a partir de um

diagnóstico dos desafios de cada escola e da definição de um plano para

melhoria dos resultados dos estudantes. Até 2010 todas as escolas com

IDEB abaixo da média nacional serão atendidas.

• O PDE Escola deverá ser elaborado em consonância com o Plano de

Ações Articuladas (PAR).

• Alguns programas do MEC também articulam-se com os dois planos:

Escola Acessível, Mais Educação, Escola Aberta, Proinfo e Conselhos

Escolares.



PROGRAMAS DE APOIO À 

EDUCAÇÃO



Brasil investe 4,7% do PIB – Produto Interno 

Bruto em educação pública (dados de 2007).

6% do PIB, é o  índice recomendado pela 

Unesco.

5% do PIB é a média dos países da OCDE

Investimento em Educação



• A Constituição Federal define os 
investimentos:

- Estados, DF e municípios - 25% de sua 
receita de impostos e transferências;

- União  - 18%.

Os recursos vêm de impostos recolhidos 
pelos entes federais.

Quer saber como está sendo feito esse investimento? Consulte

http://www.fnde.gov.br/index.php/siope-apresentacao

Financiamento da Educação



FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Recursos constitucionais vinculados ao ensino: 25%

Impostos Próprios (IPTU, ITBI, ISS, IRRF -

Servidores);Transferências (FPM, ICMS, IPVA, Lei 

Kandir, ITR, IPI-Exp.); Dívida Ativa.



GESTÃO E FINANCIAMENTO

• Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é

uma autarquia do Ministério da Educação. Sua missão é prover

recursos e executar ações para o desenvolvimento da educação.

• Gestão do Salário-educação (maior fonte de recursos da Educação

Básica) e de programas finalísticos.

• Os recursos do FNDE são direcionados aos estados, ao Distrito

Federal e aos municípios para atendimento às escolas públicas de

educação básica.



Financiamento da Educação

• No final de 2009 foi aprovada lei que dispõe sobre o fim da 

Desvinculação de Receitas da União (DRU) para a 

educação. A revinculação dos recursos passa a contar 

retroativa a janeiro de 2010. 

• Com o fim da DRU para a educação, o MEC passará a 

contar com cerca de R$ 9 bilhões a mais por ano em seu 

orçamento. A redução será gradativa ao longo de três anos, 

até sua extinção total em 2011.

• A DRU retirava 20% dos recursos destinados à educação, 

provenientes de arrecadação de tributos e contribuições 

federais. Com a aprovação do texto, em 2009 e 2010 serão 

descontados 12,5% e 5%, respectivamente. Em 2011, não 

haverá mais a incidência da DRU na educação



FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

FUNDEB

• Subvinculou 20% de alguns impostos (FPE, FPM, ICMS, IPVA, 

Lei Kandir, IPI-Exp, ITCMD). 

• Estados e Municípios recebem de acordo com as matrículas.

• No mínimo 60%  destinam-se  à remuneração dos profissionais 

do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 

pública.  

•40% destinam-se à  manutenção e desenvolvimento do ensino.     

Estados e  municípios têm que garantir efetiva aplicação dos  

recursos  na educação.



Recursos Adicionais:

• quota parte do salário-educação; PDDE, PDE-Escola;

PNATE;  PNAC, PNAE;  PROJOVEM;  recursos de    

convênios. 

Recursos enviados na forma de bens e 

serviços:

• Proinfo; PNBE; PNLD.

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO



Salário Educação
Percentual de recursos retido da folha de pagamento das empresas. 

Destinado a programas do EF:

Aperfeiçoamento de profissionais do EF. 

Construção, conservação e reforma de prédios escolares e à  

aquisição e manutenção de seus equipamentos escolares.

Produção de material didático destinado ao EF. 

Aquisição de material didático e de consumo para uso dos alunos     

e professores da escola. 

Manutenção de programas de transporte escolar. 

Aprimoramento do EF.

Conselho Municipal de Educação é responsável pela aprovação Plano 

de Aplicação Anual e do Relatório-Físico-Financeiro correspondentes

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
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Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE
• Transferência de recursos financeiros via FNDE para estados e municípios, 

para garantir  a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental matriculados em escolas públicas e 

filantrópicas).

• Tem caráter suplementar e visa atender as necessidades nutricionais dos 

alunos durante  permanência na escola, contribuindo para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar. 

• Visa, também, promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

• Os recursos são transferidos automaticamente de acordo com  número de 

matrículas informado no Censo Escolar, em 10 parcelas mensais, a partir 

do mês de fevereiro e cobrem os 200 dias letivos. 

• O dinheiro deve ser gasto com alimentos respeitando-se a necessidade das

crianças, sua cultura e a produção de alimentos do lugar, mediante

programação definida por nutricionista



Programa Nacional de Transporte Escolar

• O transporte das crianças da rede municipal é obrigação

dos municípios e os da rede estadual, do Estado.

• O Fnde transfere recursos complementares para

prefeituras, secretarias de educação dos estados e do

Distrito Federal através do PNATE – Programa Nacional

de Apoio ao Transporte Escolar para os alunos da zona

rural e do EJA do Ensino Fundamental.



Assistência financeira, em caráter suplementar:

• às escolas públicas do ensino fundamental das redes 

estaduais, municipais e do Distrito Federal 

• e às escolas privadas de educação especial 

mantidas por entidades sem fins lucrativos

Programa Dinheiro Direto na Escola



Programas de Apoio aos Sistemas – Educação Básica

Transferências Voluntárias (viabilizadas por meio do PAR)

• Caminho da Escola

• Proinfância

• Mais Educação

GESTÃO E FINANCIAMENTO



Programa Caminho da Escola

Renovação da frota de veículos escolares:

- garantir segurança e qualidade do transporte  

- contribuir para a redução da evasão escolar, 

- ampliar  acesso e permanência  dos alunos  da educação

básica da zona rural das redes públicas 

- padronizar os veículos 

- reduzir os preços dos veículos  

- aumentar a transparência 

nessas aquisições. 



• O principal objetivo do Proinfância é prestar assistência financeira, em

caráter suplementar, ao Distrito Federal e aos municípios. Os recursos

destinam-se à construção, reforma e aquisição de equipamentos e

mobiliário para creches e pré-escolas públicas da educação infantil.

• O fortalecimento da educação infantil é fundamental para a melhoria da

qualidade da educação.

PROINFÂNCIA



• O programa busca disseminar padrões construtivos mínimos em

atendimento às necessidades da educação infantil. Disponibiliza aos

municípios projetos padronizados de escolas.

PROINFÂNCIA



Apoio ao Aluno e à Escola

Exemplos:

• Programas do Livro

• Biblioteca na Escola

• PDE Escola

• Tecnologias Educacionais

• Proinfo

• Escola Ativa

• Salas de Recursos Multifuncionais

Os programas de apoio à educação podem ser acessados 

pelo site:  www.fnde.gov.br

http://www.fnde.gov.br/


INFORMAÇÕES E 

AVALIAÇÃO



Censo da Educação Básica

Anualmente todas as escolas públicas e privadas 

do Brasil prestam informações ao MEC. Isso 

permite:

• conhecer o acesso, a permanência, a conclusão  

dos estudos dos alunos

• o sistema educacional (qualidades e deficiências) 

• os professores e a infra-estrutura das escolas.

Com base nas informações do Censo, o Mec 

pode distribuir os recursos via  FNDE.



Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica

• A primeira aplicação ocorreu em 1990. 

• Avalia  Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco na resolução de 

problemas) 

• Avalia estudantes de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e também 

estudantes do 3º ano do ensino médio,  das rede pública e privada, de escolas 

localizadas nas áreas urbana e rural.  

• A avaliação é amostral, aplicada apenas em parte dos estudantes das séries 

avaliadas.

• Por ser amostral, resultados  são apenas para  Brasil, regiões e UF. 

• Aplicação entre 5 e 20 de novembro. 

• Todos os alunos do Saeb e da Prova Brasil farão uma única avaliação. 

SAEB



Prova Brasil
• Criada em 2005, sua aplicação é bianual.

• Avalia todos os estudantes da rede pública urbana, de 4ª e 8ª 
séries (5º. E 9º. Ano) do EF com mais de 20 alunos. 

• avalia as habilidades em Língua Portuguesa (foco em leitura) e 
Matemática (foco na resolução de problemas) 

• Por ser universal, expande o alcance dos resultados oferecidos
pelo Saeb. Assim, fornece as médias de desempenho do Brasil, 
regiões e unidades da Federação, de  cada um dos municípios e 
escolas participantes. 

• Aplicada entre 5 e 20 de novembro.  Em colaboração entre a 
União, os Estados, o DF e os Municípios.

• Parte das escolas que participarem da Prova Brasil ajudará a 
construir também os resultados do Saeb, por meio de recorte 

amostral. 



Provinha Brasil

Permite ao professor  diagnosticar o nível de 

alfabetização das crianças das redes públicas 

de ensino, após um ano de escolaridade. 

O ideal é que, aos oito anos, todos estejam 

alfabetizados e, aos dez, todos sejam capazes 

de atender aos requisitos mínimos de 

qualidade, expressos nas matrizes dos exames 

de avaliação nacional. 


