


Política pública de Educação 

ESTADO 
dever de educar  

 

 

 

 
 

CIDADÃO 
direito à educação 

legislação 

planejamento 

instituições 



Política Nacional de Educação 
 

 

• Concepção ampla de Educação 
– níveis e modalidades do ensino 

• Ensino e outros processos de formação 

• Metas, estratégias e meios 

• Estado federativo & sociedade civil e sociedade política 



Política Nacional de Educação 
 

• Democratização da Educação 
– Universalização com equidade 

– Respeito à diversidade 

– Gestão democrática (da política pública e das instituições de 
ensino) 



POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Desafios da Educação Básica 
 

 Universalização da Educação Básica  
• Educação Infantil: pré-escola (4 e 5 anos de idade) 

• Ensino Fundamental: 1º - 9º ano (6 aos 14 anos) 

• Ensino Médio: 10º ao 12º ano (15 aos 17 anos) 

 Aumentar a escolaridade da população: alfabetização, EJA 

 Educação Profissional 

 Educação Superior 



Censo Escolar 2013 
Matrículas da Educação Básica 50.042.448 

1) Educação Infantil 7.590.600 

      1.1. Creches  2.730.119 

      1.2. Pré-Escola 4.860.481 

2) Ensino Fundamental 29.069.281 

      2.1. Anos Iniciais 15.764.926 

      2.2. Anos Finais 13.304.355  

3) Ensino Médio  8.312.815 

      3.1. Ensino Médio 7.854.207 

      3.2. EM Integral 338.390 

      3.3. EM Normal 120.218 

4) Educação de Jovens e Adultos 3.772.670 

      4.1. EJA - EF 2.447.792 

      4.2. EJA - EM 1.324.879 

5) Educação Especial 843.342 

      5.1. Inclusiva   648.921 

      5.2. Classes e Escolas Especiais  194.421  



POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Responsabilidade da UNIÃO 

 

Lei 9.394/96 – Diretrizes e bases da educação nacional 

 
Art. 8º 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 
respectivos sistemas de ensino. 
  

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 
sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 



Política Nacional de Educação Básica 

•  Diretrizes de localização escolar (Plano Diretor de urbanização) 

•  Especificações educacionais  (projeto arquitetônico e paisagístico) 

•  Especificações educacionais (equipamentos e softwares) 

•  Orientações  de manutenção predial e de equipamentos 

 

 

•   Programa Nacional do Livro Didático 

•  Programa Nacional  de Biblioteca Escolar 

•  Objetos digitais de aprendizagem 

•  Jogos, instrumentos e materiais didáticos 

• Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação de 
Professores 

•  “Base nacional comum" para os cursos de 
Licenciatura 

•  Projeto Político-Pedagógico dos Cursos 

 

•  Diretrizes Nacionais para a carreira do magistério 
EB 

•  Lei do Piso Salarial Nacional (remuneração + 
condições de trabalho) 

•  Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

•  Base nacional comum: Direitos e objetivos de  
aprendizagem e desenvolvimento 

 

•  Orientações Curriculares Estaduais e/ou Municipais 

•  Parte Diversificada Estaduais e/ou Municipais 

 

•  Projeto Político-Pedagógico as Escolas 
 Currículo Profissionais 

Infraestrutura 
Conteúdos 

Educacionais 

Censo Escolar 
SAEB 

Fundos públicos  
Fundeb 

 



Responsabilidade da UNIÃO 

 

Lei 9.394/96 – Diretrizes e bases da educação nacional 
 
Art. 26 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos.   (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013)” 

 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm


Parte diversificada 
 
prevê “estudo de características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da comunidade escolar. Perpassa todos os tempos e espaços 
curriculares constituintes do Ensino Fundamental e do Médio, independente do 
ciclo da vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola (...) a base nacional 
comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, 
com disciplinas específicas para cada uma das partes” (p.32, Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 2013)  
 
A parte diversificada precisa complementar a base comum para oportunizar a 
formação integral dos estudantes, nos diversos contextos em que se inserem as 
escolas brasileiras 



POLÍTICA CURRICULAR 

Orienta os sistemas e a rede de escolas para garantir: 
 
• a unidade nacional do currículo para a formação de uma identidade 

nacional inclusiva e democrática, 
• as condições de realização do direito de aprender e desenvolver-se 

para todos os estudantes; 
• articulação das diversas etapas e modalidades da Educação Básica. 

 



 
 
 
 
 

Algumas políticas educativas em ação na SEB com foco nas questões 
curriculares 
 
(Re) Estruturação Curricular  
 
Política de Educação Integral – induzida pelo Programa Mais Educação para ampliar a jornada escolar e 
(re)estruturação curricular na perspectiva da Educação Integral Integrada na escola contemporânea. 
 
Ensino Médio Inovador – apoio na reestruturação curricular que articula de forma integrada as dimensões 
do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas do conhecimento  
 
Formação continuada para a docência na Educação Básica   
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
 
Livros e materiais para escolas, estudantes e professores  
Programa Nacional do Livro Didático- PNLD 
Programa Nacional Biblioteca da Escola- PNBE 



 
 
 
 
 

Processo de construção da base  nacional comum – em curso 
 
I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivas Atuais  - Belo 
Horizonte, novembro de 2010 
 
Construção de documento preliminar “As novas Diretrizes Curriculares e o direito à 
Aprendizagem e ao Desenvolvimento: a base nacional” 
 
- Foco nas áreas de conhecimento: Linguagem, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas e desdobradas nos componentes curriculares 
 

- Secretaria de Educação Básica – está organizando uma metodologia de consulta a 
partir dos princípios da gestão democrática e do regime de colaboração para ampla 
discussão. 
 

 
 
 



- Vamos trabalhar na construção de uma 

POLÍTICA NACIONAL DE 
CONTEÚDOS EDUCACIONAIS  

para a Educação Básica? 



 Programas do Livro em Números 

PNLD 

2011* 2012* 2013** 2014 

(atendimento integral para 

escolas de anos finais do 

ensino fundamental e 

reposição e complementação 

para escolas de anos iniciais 

do ensino fundamental e do 

ensino médio) 

(atendimento integral para 

escolas de ensino médio e 

reposição e complementação 

para escolas de ensino 

fundamental) 

(atendimento integral para 

escolas de anos iniciais do 

ensino fundamental e 

reposição e 

complementação para 

escolas de anos finais do 

ensino fundamental e do 

ensino médio) 

(atendimento integral 

para escolas de anos 

finais do ensino 

fundamental e reposição 

e complementação para 

escolas de anos iniciais 

do ensino fundamental e 

do ensino médio) 

Alunos 42,1 milhões 37,5 milhões 34,5 milhões 31 milhões 

Livros 150 milhões 162,4 milhões 137 milhões 138 milhões 

Investimento (R$) 1,2 bilhões 1,3 bilhões 1,2 bilhões 1,2 bilhões 



Programas do Livro em Números 

PNBE 

2011 2012 2013 2014 

(ensino médio e anos finais 

do ensino fundamental) 

(educação infantil, anos 

iniciais do ensino 

fundamental e educação de 

jovens e adultos) 

(ensino médio e anos 

finais do ensino 

fundamental) 

(educação infantil, 

anos iniciais do ensino 

fundamental e 

educação de jovens e 

adultos) 

Alunos 20 milhões 18,1 milhões 21,1 milhões 22 milhões 

Livros 5,5 milhões 9 milhões 7,4 milhões  19,6 milhões 

Investimento (R$) 70,8 milhões 70,5 milhões 86,3 milhões 119 milhões 



Problematizar ... 

 

Propor  novas perspectivas de 
análise e de ação 

 

Reinventar a EDUCAÇÃO BÁSICA 
brasileira 

 


