








Titular: Maria Luiza Pinho Pereira e Suplente: Leila Maria de Jesus
GRUPO DE TRABALHO PRÓ-ALFABETIZAÇÃO – GTPA - FÓRUM EJA DF

Titular: Maria Gricélia Pinheiro de Melo e Suplente: Dayana Ester Andrade de Figueiredo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI DF

Titular: Maura Elisabeth Rocha e Suplente: Vitor Andrade
SINDICATO DOS PROFESSORES DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF – SINPROEP-DF

Titular: Luis Claudio Megiorin e Suplente: Clayton Pereira Faustino
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL  – ASPA

Titular: Fátima Cristina da Silva e Suplente: Tristan Camille Nathanael
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO NO DISTRITO FEDERAL – SAEP-DF 

Titular: Cláudia da Conceição Garcia e Suplente: Cristina Massot Madeira Coelho
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB 

Titular: Remi Castione e Suplente: Lucas Romano Oliveira de Souza  
FÓRUM DE PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS – PROIFES

Titular: Ena de Araújo Galvão e Suplente: Paulo Roberto Silva
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS

Titular: Maria Aparecida Camarano Martins e Suplente: Andreia Pereira de Araújo Martinez 
FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO FEDERAL – FEI-DF/MIEIB

Titular: Natália de Souza Duarte e Suplente: Carlos Augusto de Medeiros
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL – FUNAB

Titular: Adriana Almeida Sales de Melo e Suplente: Francisco Heitor de Magalhães Souza
CENTRO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO E SOCIEDADE – CEDES

Titular: Clarice Aparecida dos Santos e Suplente: Antônia Vanderlúcia de Oliveira Simplício
FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DO DISTRITO FEDERAL – FECAMPO-DF

Titular: Vinicius Paranaguá Santos de Almeida e Suplente: Marcelo Acácio da Silva
UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS – UBES

5



2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO:

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO - PDE 

I - Representantes da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Titular: Claudia Garcia de Oliveira Barreto e Suplente: Josiane Dallastra
Titular: Danielly de Pádua Ribeiro e Suplente: Vânia Costa Martins 
Titular: Luciana da Silva Oliveira e Suplente: Marília Magalhães Teixeira

II – Representantes do CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Titular: Luis Claudio Megiorin e Suplente: Álvaro Moreira Domingues Júnior
Titular: Marcos Francisco Melo Mourão e Suplente: José Eudes Oliveira Costa

III – Representantes do FÓRUM DISTRITAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Júlio Cezar Barros Farias (Coordenador da Comissão) e Suplente: Natália de Souza Duarte
Titular: Maria Luíza Pinho Pereira e Suplente: Cristina Massot Madeira Coelho

IV – Representantes da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Titular: Hélio Queiroz de Rezende e Suplente: Francisco das Chagas Campelo Fialho
Titular: Andrés Rodríguez Ibarra e Suplente: Marcos Leandro de Souza e Silva

EQUIPE TÉCNICA DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO - PDE 
Elaene Cristina da Silva Mendes 
Coordenadora da Equipe Técnica

Abel Ferreira da Silva Júnior
James Oliveira de Sousa
Marcelo Ferreira Batista
Márcio Soares Pires
Mariana Queiroz de Almeida
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3. APRESENTAÇÃO

Em consonância com o Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005/2014), o Plano Distrital de Educação – PDE (Lei Distrital nº 5.499/2015) ressalta a  
necessidade de seu monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente  
o esforço de implementação das metas e estratégias do plano.

O presente relatório trata do período compreendido entre Janeiro a Dezembro de 2017; e, do ponto de vista metodológico, observou os procedimentos contidos no “Caderno  
de  Orientações  para  Monitoramento  e  Avaliação  dos  Planos  Municipais  de  Educação”  (disponível  em 
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF ).

Ressalta-se que após estudos realizados pela Equipe Técnica e o lançamento do Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação -2018,  
elaborado pelo INEP, alguns indicadores tiveram suas formas de cálculo alteradas e seus dados atualizados, diferenciando-se do Relatório de 2015-206. Uma das alterações foi o  
aumento do número de indicadores, passando de 42 para 49. Além disso, todas as metas que estabeleciam o cumprimento de quantitativos ou percentuais com os dizeres “no mínimo”  
ou “pelo menos” o indicador no que se refere à meta prevista foi registrado como 100%. Todos os cálculos dos indicadores das metas relativas à oferta da educação básica foram  
alterados, tendo em vista as indicações dadas pelo INEP em seu 2º relatório, em relação aos dados do Educacenso, utilizando a idade em anos completos considerando a data de  
referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010. Sendo assim, a Equipe Técnica resolveu refazer os cálculos de 2015-2016 visando  
uma maior coerência nos resultados.

Importante registrar que o PDE, em seu Art. 11 determina que em um ano após sua publicação, o Poder Executivo deveria encaminhar à Câmara Legislativa - CLDF projetos  
de lei referentes à Gestão Democrática, Sistema Distrital de Ensino, Responsabilidade Educacional, Criação do Conselho de Representantes dos Conselhos Escolares e do Programa de  
Descentralização Administrativa e Financeira, os quais tiveram seus textos-base elaborados, em 2016, pelo Fórum Distrital de Educação e apreciados em Conferências distritais pela  
categoria dos profissionais de educação e após entregues, no mesmo ano, à secretária de educação com vistas ao encaminhamento à CLDF. No entanto, até o momento, somente a Lei  
do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, instituída pela Lei nº 6.023, de 19/12/2017 foi sancionada.
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5. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO

META  1

Meta Texto da Meta Prazo

1

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade 2016

e ampliar a oferta de educação infantil em creches públicas e conveniadas, de forma a atender no mínimo 60% da  
população dessa faixa etária, sendo no mínimo 5% a cada ano até o final da vigência deste plano distrital de educação – 
PDE, e ao menos 90% em período integral.

2015/2024

Meta 1 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

1.3, 1.5, 1.6, 1.11, 1.14, 
1.25, 1.27, 1.28, 

1.29,1.30

- 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.12, 1.13, 1.15, 1.17, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 
1.22, 1.23, 1.24, 1.26. 

1.4, 1.7, 1.16 -

30

Quantitativo 10 00 17 03 00
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Indicador 1A
Percentual de matrículas da população de 4 e 5 anos na rede de ensino do DF. Prazo: 2016

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 68.760 68.705 68.650

Meta Executada
% 90% 97% 100%

N 62.040 66.816 68.615

O indicador 1A expressa o percentual de crianças de 4 a 5 anos de idade que frequenta a escola/creche em relação à população total dessa faixa etária, independente se está ou não  
na pré-escola. É importante ressaltar que esse indicador informa apenas se essa população tem acesso ou não à educação, não captando outros fatores relacionados à qualidade da oferta  
de ensino. Para identificação das crianças que compõem o público-alvo da meta se utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que  
estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010. Considera-se como população frequente todos os alunos da Rede de Ensino do Distrito Federal.

GRÁFICO 01 – Percentual da população de 4 e 5 anos de idade que frequentava a escola ou creche – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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Conforme dados do Gráfico 01, o Distrito Federal cumpriu a meta 1 em relação ao indicador 1A em 2017, que trata da matrícula de crianças de 4 a 5 anos,  embora a  
meta estipulasse a universalização para 2016. Analisando os dados do período de 2011 a 2017 verifica-se um crescimento de 6.9% nessa faixa de atendimento, onde a  
contribuição maior foi da Rede Pública de Ensino seguida da Rede Particular Conveniada, demonstrada no Gráfico 02. No entanto, no período de 2011 a 2014 houve um  
declínio de -4,6% na oferta e foi registrado um aumento populacional de 5.179 crianças nessa faixa etária em 2013. Fato que não ocorreu nos anos subsequentes, onde a  
população de 4 a 5 anos permaneceu com uma variação estável de -0,08% de 2015 a 2017. Importante ressaltar que no ano de 2014 teve início a construção de 26 Centros de  
Educação da Primeira Infância – CEPIs, totalizando em 2017 a implantação de 50 unidades. No triênio 2015 a 2017 ocorreu a evolução de 10,6% do atendimento, mantendo a  
estabilidade no crescimento. 

GRÁFICO 02 - Percentual de atendimento da população de 4 e 5 anos de idade por rede de ensino – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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Indicador 1B
Percentual de matrículas da população de 4 e 5 anos na pré-escola. Prazo: 2016

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 68.760 68.705 68.650

Meta Executada
% 79% 94% 96%

N 59.463 64.328 66.035

O indicador 1B expressa a taxa líquida de matrículas, representando o percentual de crianças de 4 a 5 anos de idade que frequenta a pré-escola. Importante ressaltar que esse 
indicador informa apenas se essa população tem acesso ou não à educação, não captando outros fatores relacionados à qualidade da oferta de ensino. Para identificação das crianças  
que compõem o público-alvo da meta se utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06,  
de 21/10/2010. Considera-se como população frequente todos os alunos da Rede de Ensino do Distrito Federal. (Gráfico 3)

GRÁFICO 03 – Percentual da população de 4 a 5 anos de idade atendidas na pré-escola – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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No Plano Distrital de Educação o acesso à Rede Pública de Ensino é priorizado para as Regiões Administrativas - RA de maior vulnerabilidade social, principalmente na  
educação infantil, conforme estipulado pelas estratégias 1.22 e 1.24. 

 Ao analisar os dados apresentados na Tabela 01 identifica-se que as regiões de alta renda e média renda atendem um quantitativo maior que sua população, ficando evidente  
o atendimento das mesmas por crianças de outros quintis. Preocupação iminente é apresentada na região do Itapoã, onde não há o ensino de 4 a 5 anos na pré-escola, e os alunos são  
obrigados a estudarem em outras cidades, seguido por Sobradinho II onde há uma defasagem de 60% no atendimento na própria localidade. Ressalta-se que em todas essas situações  
onde a criança não dispõe do ensino na proximidade de sua residência, é oferecido o ensino em unidades escolares próximas com o respectivo transporte. Evidencia-se, também, que  
em relação aos estudos nessa faixa etária, foi apurado que o Lago Sul é a Região Administrativa - RA  que recebe o maior quantitativo de estudantes, 437%, seguida pelas RAs do  
Plano Piloto, 246% e Sobradinho, 216%.

No entanto, percebe-se no Gráfico 04 que o atendimento nas regiões de baixa renda mantiveram-se constantes de 2011 a 2015, sendo retomado seu crescimento em 2016. No  
caso da média-baixa renda as oscilações de atendimento são expressivas, mantendo uma linha de crescimento em relação ao atendimento de 2015 a 2017.

Em observância à renda domiciliar per capita percebe-se um crescimento de 0,10% em relação a desigualdade de atendimento, no período de 2011 a 2017, onde a diferença  
entre o quintil mais pobre para o mais rico passou de 7,1% para 7,2%, não havendo evolução no tocante a diminuição dessa desigualdade social. No entanto, identifica-se no Gráfico 05  
que a diferença não ultrapassa os 10% com renda familiar mais baixa para os 10% com renda familiar mais alta, conforme previsto na estratégia 1.3. A estratégia refere-se apenas a  
população de 0 a 3 anos, mas ampliou-se a cobertura para a população de 4 a 5 anos neste Relatório.

GRÁFICO 04 e 05 – Percentual da população de 4 a 5 anos de idade atendidas na Rede de Ensino do DF por quintis de renda domiciliar per capita – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados da PDAD 2015.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de  R$ 2.875,03. Na rede pública do Distrito 
Federal, o valor por  aluno na pré-escola integral foi de R$ 5.002,25 e na pré-escola parcial foi de R$ 3.847,88.  Abaixo o valor liquidado para a pré-escola, conforme Execução  
Orçamentária e Financeira da SEEDF.

O valor anual por aluno definido para as  instituições conveniadas, em relação à modalidade pré-escola integral foi de  R$ 5.002,25 e para a pré-escola parcial foi de R$ 
3.847,88.

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

4380 Manutenção da Educação Infantil – Unidades de Ensino Pré-Escola R$ 67.935.388,10

9316 Alimentação Escolar - Educação Infantil Pré-Escola R$ 6.222.162,14

0004 Saúde Escolar- Educação Infantil Pré-Escola R$ 1.341,41

0004 Reforma de unidades de educação infantil – construção e reconstrução de muros R$ 171.688,49

0004 Construção de unidades da educação infantil R$ 395.064,16

9355 Construção de unidades da educação infantil – pré-escola R$ 687.053,99

9535 Transporte de alunos – Educação Infantil Pré-Escola R$ 11.428.890,94

5298 Conservação das estruturas físicas de edificações públicas – educação infantil- pré-escola R$ 198.823,66

8843 Administração de pessoal – Educação Infantil Pré-Escola R$ 107.145.872,50

8849 Administração de Pessoal – Profissionais da educação infantil – Pré-escola - FUNDEB R$ 197.151.861,66
 FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica  com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.



Indicador 1C
Percentual de matrículas da população de 0 a 3 anos em creche pública e conveniada. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 125.427 125.481 125.535

Meta Executada
% 8% 9% 10%

N 9.710 11.116 12.346

O indicador representa a proporção de crianças de 0 a 3 anos de idade que frequenta a escola/creche pública e conveniada em relação à população total dessa faixa etária. Para  
identificação das crianças que compõem o público-alvo da meta se utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a  
Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010. 

GRÁFICO 06 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade atendidas na Rede Pública e Conveniada de Ensino– Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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De acordo com o Gráfico 06, o indicador 1C que trata do atendimento das crianças de 0 a 3 anos frequentes apenas nas escolas públicas e conveniadas, apresenta uma  
evolução de, aproximadamente, 0,56% por ano, no período de 2011 a 2017. Partindo dessa estimativa e mantendo os mesmos percentuais de crescimento, a meta atingiria somente 14% 
em 2024, não sendo o suficiente para o cumprimento da meta que é de atendimento de 60% dessa população. Além disso, não cumpre o mínimo exigido de 5% de ampliação a cada 
ano até a vigência do Plano, não ultrapassando atualmente 1% de oferta anual.

Para o atendimento da meta, que estabelece 60% de oferta na faixa etária de 0 a 3 anos, seria necessário atingir, por ano, os percentuais indicados no Gráfico 07 (considerando  
a projeção populacional realizada para o ano de 2017). Verifica-se que em 2017 é apontada uma defasagem de -8,0% no desempenho, que representa menos 9.902 crianças sem  
atendimento. 

GRÁFICO 07 – Projeção anual de atendimento da população de 0 a 3 anos de idade na Rede Pública e Conveniada de Ensino – Distrito Federal – 2011 a 2024
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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Conforme estratégia 1.3, que estabelece que a taxa de acesso à educação infantil de 0 a 3 anos deve ser inferior a 10% entre a população com a renda mais elevada e a renda  
mais baixa, observa-se no Gráfico 08 que esse percentual é de 1,3% de diferença em 2017, não apresentando grandes desigualdades de acesso à creche no Distrito Federal. No entanto,  
é preciso analisar que, independentemente do resultado não superar os 10%, ocorreu um crescimento de 0,20% no período de 2011 a 2017. Em 2015, de acordo com Gráfico 09 houve  
um crescimento de todos os quintis, com expressividade nos percentuais da população de média-baixa renda e média renda, ocorrendo uma estagnação no quintil de média-alta renda.

GRÁFICO 08 e 09 – Percentual de acesso da população de 0 a 3 anos de idade atendidas na Rede Pública e Conveniada de Ensino por quintis de renda domiciliar per capita – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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Indicador 1D

Percentual de matrículas da população de 0 a 3 anos em creche pública e conveniada 
em período integral.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 9.710 11.116 12.346

Meta Executada
% 94% 95% 94%

N 9.134 10.524 11.557

O indicador 1D estabelece que o atendimento de 0 a 3 anos na Rede Pública e conveniada deve ser ofertado em tempo integral (mínimo de 7 horas diárias) em pelo menos 90% 
das unidades escolares já ofertantes, o que já ocorre, conforme Gráfico 10, desde 2015.Para identificação das crianças que compõem o público-alvo da meta se utiliza a idade em anos 
completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010. Considera-se como população frequente somente  
os alunos da Rede Pública e Particular Conveniada.

Atualmente 92% das unidades escolares de 0 a 3 anos ofertam a educação em tempo integral. Registra-se que há um crescimento na oferta de educação integral nas creches  
públicas e conveniadas desde 2013. Em 2017 há a cobertura da oferta de 0 a 3 anos em período integral em 100 creches públicas e conveniadas.

GRÁFICO 10 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade atendidas em período integral na Rede Pública e Conveniada de Ensino– Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir das projeções populacionais do DIEESE com base nos dados da PDAD 2015 e Educacenso.
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Pontua-se no Gráfico 11 que a rede de ensino que apresentou uma evolução em seu atendimento foi a Rede Pública Conveniada, com um aumento de 146% de cobertura na  
educação integral para os alunos de 0 a 3 anos, no período de 2012 a 2017. A Rede Particular apresentou uma queda de 74,3% nos anos de 2008 a 2009. 

GRÁFICO 11 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade atendidos na escola integral por rede de ensino – Distrito Federal – 2007 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de R$ 2.875,03. Na rede pública de ensino do DF, o 
aluno atendido por meio da modalidade creche parcial recebeu o valor de R$ 3.847,88 e o valor de R$ 5.002,25 para creche integral . Abaixo o valor liquidado para a creche, conforme 
Execução Orçamentária e Financeira da SEEDF:

O valor anual por aluno disponível para  Instituições Conveniadas para a modalidade creche integral foi de R$ 4.232,67 e para a creche parcial foi  de R$ 3.078,31.

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

4379 Manutenção da educação infantil-creche R$ 103.665.464,19

9317 Alimentação escolar – educação infantil-creche R$ 2.295.055,94

9354 Construção de unidades da educação infantil- creche PAC2 R$ 5.099.186,25

5297 Conservação das estruturas físicas de edificações públicas – educação infantil- creche R$ 73.982,40

8842 Administração de pessoal – educação infantil – creche R$ 10.195.012,72

8848 Administração de pessoal – profissionais da educação infantil – creche - FUNDEB R$ 13.080.428,31
 FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.
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META 2

Meta Texto da Meta Prazo

2

Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de 
idade, ao ensino fundamental de 9 anos,

2015/2024

assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 anos de idade até o último ano de vigência deste plano. 2015/2024

Meta 2 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.14, 
2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, 2.24, 
2.25,2.26, 2.28, 2.30, 
2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 
2.35,2,38, 2.39, 2.41, 
2.42, 2.44, 2.45, 2.47, 
2.49, 2.51, 2.52, 2.54 e 

2.55 

2.11
2.15, 2.38, 2.40, 2.43, 

2.46, 2.48, 2.50
2.13, 2.16, 2.19, 2.27, 
2.29, 2.36, 2.37, 2.53

2.10

55

Quantitativo 38 01 07 08 01
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Indicador 2A
Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta o ensino fundamental. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 351.493 351.968 352.445

Meta Executada
% 104% 103% 101%

N 367.002 362.866 357.355

O indicador 2A expressa o percentual de crianças de 6 a 14 anos de idade que têm acesso ao ensino fundamental. Para identificação das crianças que compõem o público-alvo  
da meta se utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010. Considera-se  
como população frequente todos os alunos da Rede de Ensino do Distrito Federal.

O Distrito Federal, desde a sanção do Plano Distrital, atende toda a população de 6 a 14 anos, cumprindo a meta de universalização nessa faixa etária (Gráfico 12). É  
importante esclarecer que as metas populacionais são projeções e portanto tem inconsistências, por isso os quantitativos de alunos atendidos são superiores às mesmas. 

GRÁFICO 12 – Percentual da população de 6 a 14 anos de idade atendidos na Rede de Ensino  – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Indicador 2B
Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 46.169 46.994 47.835

Meta Executada
% 71% 69% 68%

N 32.886 32.638 32.752

O indicador expressa o percentual de jovens de 16 anos de idade que já concluíram o ensino fundamental. Para identificação dos jovens que compõem o público-alvo da meta se  
utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010. Considera-se como  
população frequente todos os alunos da Rede de Ensino do Distrito Federal. É possível visualizar pelo Gráfico 13 que o indicador está em queda desde o início de monitoramento do  
plano. 

GRÁFICO 13 – Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído  – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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O Plano Distrital de Educação, na meta 2, contempla 4 estratégias que tratam da distorção idade-série (2.2, 2.4, 2.11 e 2.53). No entanto, observa-se que as políticas públicas  
para o implemento dessas estratégias ainda estão distantes de resultados satisfatórios. Nos anos iniciais a defasagem tem início no 3º ano e continua nos anos seguintes (Gráfico 14).  
Nos anos finais (Gráfico 15), a situação é bem expressiva no 6º ano e apresenta altos valores nos anos seguintes. É importante a colocação que o Programa atual de correção de fluxo 
é optativo e  atende atualmente no ensino fundamental 3.467 estudantes de 60.122 estudantes em defasagem, o que representa um atendimento de apenas 5% desses  
estudantes. 

GRÁFICO 14 – Defasagem  do ensino fundamental – anos iniciais -Distrito Federal – 2015 a 2017                                                   GRÁFICO 15 – Defasagem  do ensino fundamental – anos finais -Distrito Federal – 2015 a 2017 
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.                                                                                         FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso. 
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A estratégia 2.3, que trata da organização escolar em ciclos como forma de enfrentamento aos índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização estava  
implementada na Rede Pública de Ensino desde 2014 de forma optativa. Nos anos iniciais a adesão foi significativa e em crescimento contínuo. O mesmo não ocorreu com os anos  
finais em relação a adesão que apesar de ter um crescimento durante o período de monitoramento não se mostrou tão relevante em números, tendo em vista que não superou nem 24% 
de aceitação por parte das unidades escolares em 2017, apesar de 3 anos de implantação (Tabela 02). 

Em 2018, todas as unidades escolares, obrigatoriamente, por meio da Circular nº 35/2017 deverão organizar seu trabalho pedagógico em ciclos.

Tabela 2: Total de matrículas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) por ciclos
Ano Anos Iniciais % de atendimento Total de Matrículas AI Anos Finais % de atendimento Total de Matrículas AF

2015 112.856 75% 149.474 14.541 11% 133.595

2016 120.672 82% 147.740 17.000 13% 131.104

2017 124.922 84% 148.032 29.725 23% 128.590
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de R$ 2.875,03. Em relação a etapa ensino fundamental, 
o valor foi de R$ 3.847,88 para séries iniciais (urbana), de R$ 4.425,07 para séries iniciais (rural), de R$ 4.232,67 para séries finais (urbana), de R$ 4.617,46 para séries finais (rurais) 
e para o ensino fundamental integral foi de R$ 5.002,25. Abaixo o valor liquidado para o ensino fundamental, conforme Execução Orçamentária e Financeira da SEEDF:

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

0001 Manutenção do ensino fundamental R$ 304.676.572,83

0001 Cartão Material Escolar- ensino fundamental R$ 4.325.127,58

0001 Alimentação escolar – alunos do ensino fundamental R$ 38.281.434,30

0001 Saúde Escolar – ensino fundamental R$ 31.097,09

0003 Reforma de unidades de ensino fundamental R$ 505.236,17

0012 Reforma de unidades de ensino fundamental – construção e reconstrução dos muros R$ 207.575,77

0002 Manutenção do ensino fundamental – SWAP - FUNDEB R$ 68.712.852,06

3901 Ampliação de unidades do ensino fundamental R$ 1.232.149,09

2717 Reconstrução de unidades do ensino fundamental – Escola Classe 01 Riacho Fundo R$ 2.681.542,79

2724 Reconstrução de unidades do ensino fundamental – Secretaria de Estado de Educação R$ 6.354,51

3874 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC- cobertura de quadras esportivas escolares do ensino fundamental R$ 28.474,35

0002 Transporte de alunos- ensino fundamental R$ 61.943.491,76

0015 Administração de Pessoal – profissionais do ensino fundamental - FUNDEB R$ 1.252.614.600,27

5294 Conservação das estruturas físicas de edificações públicas – ensino fundamental R$ 3.745.491,58

6977 Administração de pessoal-profissionais do ensino fundamental R$ 1.056.743.967,96
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.
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Meta 3

Meta Texto da Meta Prazo

3

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos 2016

e elevar, até o final do período de vigência deste plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 100%,  
assegurando o acesso, a permanência e a aprendizagem.

2015/2024

Meta 3 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 
3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 
3.19. 3.20, 3.21, 3.28, 

3.29, 3.30, 3.31

- 3.4, 3.11, 3.24, 3.26, 
3.27

3.10, 3.15, 3.22, 3.23, 
3.25

-

31

Quantitativo 21 00 05 05 00
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Indicador 3A
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. Prazo: 2016

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 138.752 140.790 142.880

Meta Executada
% 90% 88% 85%

N 124.334 123.393 121.616

O indicador 3A expressa o percentual de jovens que frequentam a escola na idade de 15 a 17 anos. Para identificação das crianças que compõem o público-alvo da meta se  
utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010.

No período de 2011 a 2017, verifica–se no Gráfico 16 que o percentual médio de estudantes matriculados entre 15 e 17 anos foi de 88,28%, sendo que em 2012 foi registrado  
o maior índice de atendimento em 92%, enquanto o menor índice foi observado em 2017 com 85%. Para análise do Indicador 3A , deve ser contabilizado  a variação da população,  
fator que interfere diretamente no cumprimento da meta e que foi capaz de gerar as seguintes informações de 2015 a 2017:

a) A população cresceu levemente registrando 2,98% no período;
b) O número de matriculados acompanhou o crescimento populacional com sensível aumento de 2,19%;
c) Houve um aumento de 47,48% dos não atendidos na escolas do DF, ou seja, eram 14.418 jovens identificados nesta situação em 2015, e em 2017, foram identificados  

21.264 jovens.

A série histórica do atendimento da população de 15 a 17 anos (Gráfico 17) apresenta um crescimento de 13,67% de matrículas no período de 2007 a 2015,  
oscilando com uma queda de 0,29% em 2013. No entanto, a trajetória de atendimento vem caindo nos anos de 2016 e 2017, não alcançando assim a meta da universalização  
até 2016 conforme proposta da meta 3. Segundo o monitoramento, cerca de 17.259 crianças estão fora da escola.
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GRÁFICO 16 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola  – Distrito Federal – 2011 a 2017                               GRÁFICO 17 – Série Histórica do atendimento da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.                                                                                              – Distrito Federal – 2007 a 2017
                                                                                                                                                                                                                      FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso
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O maior desafio em relação à universalização do atendimento da população na faixa etária de 15 a 17 anos são os índices elevados de evasão escolar e a  
defasagem idade-série (Gráfico 18), visto que não há nenhum programa de correção de fluxo no ensino médio e pelo estudo feito, nem no ensino fundamental há um trabalho  
com resultados favoráveis nesse sentido.

GRÁFICO 18 – Defasagem do ensino médio – Distrito Federal – 2015 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Indicador 3B
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 138.750 140.790 142.880

Meta Executada
% 65% 64% 62%

N 90.426 90.325 88.082

O indicador 3B expressa o percentual de jovens de 15 a 17 anos de idade que frequenta o ensino médio. Para identificação dos estudantes que compõem o público-alvo da  
meta se utiliza a idade em anos completos considerando a data de referência de 31 de março, seguindo o que estabelece a Resolução CNE/CEB nº 06, de 21/10/2010.

Observa-se no Gráfico 19 que a maior parte dos alunos do ensino médio encontra-se na rede pública (44,3%) seguida da rede privada (16,4%) de ensino do Distrito Federal.  
Entre 2015 e 2017, foi observado, na rede federal de ensino, uma queda de 0,5%  dos estudantes matriculados no ensino médio nas instituições federais, enquanto, nas escolas não  
vinculadas a variação foi de 0,1%. 

A população de matriculados na escola é de 121.616 estudantes, sendo que 88.082 estão no Ensino Médio e, somente, 21.264 não são atendidos nas Unidades Escolares do  
Distrito Federal. Foi observado ainda que 33.534 alunos não estão matriculados no ensino médio, concluindo-se que ou estão matriculadas na EJA (1º ou 2º Segmentos – Equivalente  
ao Ensino Fundamental) ou não estão efetivamente matriculados na escola.

Quanto aos matriculados no Ensino Médio, o aumento registrado em 10 anos foi de 22,75%. Por sua vez, entre os anos de 2015 e 2017, devido a diminuição da população, os  
mesmos acompanharam os dados e registraram uma sensível queda de 2,59%.

41



GRÁFICO 19 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola  – Distrito Federal – 2011 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de R$ 2.875,03. Na rede pública de ensino do 
Distrito Federal, o valor por aluno do ensino médio urbano foi de R$ 4.809,86, para o ensino médio rural e integral foi de R$ 5.002,25.  Abaixo o valor liquidado para o ensino médio, 
conforme Execução Orçamentária e Financeira da SEEDF:

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

0002 Manutenção do ensino médio- Rede Pública R$ 81.098.571,73

0002 Alimentação escolar- alunos do ensino médio (Lei nº 4.121/08) R$ 11.534.407,25

0002 Saúde Escolar- ensino médio R$ 983,65

0002 Cartão material escolar ensino médio R$ 1.324.589,48

9534 Transporte de alunos-ensino médio R$ 12.706.195,96

0038 Administração de pessoal – profissionais do ensino médio R$ 218.195.012,28

3115 Manutenção do ensino médio -SWAP - FUNDEB R$ 10.225.199,62

2710 Ampliação de unidades do ensino médio R$ 347.045,84

5295 Conservação das estruturas físicas de edificações públicas – ensino médio R$ 815.169,19

6978 Administração de pessoal – profissionais do ensino médio - FUNDEB R$ 314.554.072,00
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.
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Meta 4

Meta Texto da Meta Prazo

4

Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas 
habilidades ou superdotação,  com transtorno do déficit  de atenção e hiperatividade – TDAH, dislexia,  discalculia,  
disortografia,  disgrafia,  dislalia,  transtorno  de  conduta,  distúrbio  do  processamento  auditivo  central  –  DPAC  ou  
qualquer outro transtorno de aprendizagem, independentemente da idade,  garantindo a inclusão na rede regular  de 
ensino  ou  conveniada  e  o  atendimento  complementar  ou  exclusivo,  quando  necessário,  nas  unidades  de  ensino  
especializadas.

2015/2024

Meta 4 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 
4.21, 4.25 e 4.26

4.1, 4.17, 4.20, 4.22 4.2, 4.3, 4.4, 4.6,4.7, 4.8, 
4.11, 4.16, 4.18, 4.19, 
4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 

4.30, 4.32

 4.29, 4.31 4.10

30

Quantitativo 07 04 16 02 01
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Indicador 4A
Percentual da população com deficiência que frequenta a escola. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 167.395 167.395 167.395

Meta Executada
% 10% 10% 10%

N 16.299 16.255 16.462

O indicador representa a população com deficiência que frequenta a escola em relação à população total com deficiência. O cálculo utiliza dados do Censo Demográfico –  
IBGE (Tabela 02), cuja periodicidade é de 10 anos. Embora a PDAD seja frequentemente utilizada para o cálculo dos indicadores do PDE, no caso da Meta 4 isso não foi possível em  
razão da carência de informações sobre o público-alvo da educação especial. Além dessa restrição, ressaltam-se as diferentes metodologias adotadas pelo Censo Demográfico, de um  
lado, e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, pelo PNE e pelo Censo da Educação Básica, de outro. Enquanto o Censo Demográfico identifica pessoas que não  
conseguem ou tem diferentes graus de dificuldade permanente para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou ainda possuem alguma deficiência mental/intelectual permanente que  
limite as suas atividades habituais, a LDB, o PNE e o Censo da Educação Básica fazem referência às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas  
habilidades ou superdotação, descritos neste relatório como público-alvo da educação especial. O Censo da Educação Básica, entretanto, fornece apenas informações sobre a população  
que frequenta a escola, não permitindo, portanto, a identificação do quantitativo dos indivíduos fora da escola.

TABELA 03 – Quantitativo de pessoas com deficiência consideradas pelo IBGE.  – Distrito Federal – 2010

Censo Demográfico 2010: Pessoas com Deficiência 

População residente com deficiência visual – não consegue de modo algum 6.436 pessoas

População residente com deficiência visual – grande dificuldade 68.047 pessoas

População residente com deficiência auditiva – não consegue de modo algum 5.658 pessoas

População residente com deficiência auditiva – grande dificuldade 16.698 pessoas

População residente com deficiência motora – não consegue de modo algum 8.219 pessoas

População residente com deficiência motora – grande dificuldade 34.302 pessoas

População residente com mental/intelectual 28.035 pessoas

Total 167.395 pessoas
                                   Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2010
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Importante destacar que a meta difere do PNE, que define a universalização para a população de 4 a 17 anos, enquanto o PDE não assinala nenhum recorte de idade. Neste  
contexto,  identificou-se, conforme Gráfico 20, que segundo os grupos de idade, o maior percentual de pessoas com deficiência encontra-se na população de 65 anos ou mais,  
totalizando 63,90%, e que praticamente não acessam mais os quadros educacionais, indicando, portanto, que seria fundamental rever as propositivas da meta em questão.

GRÁFICO 20 – Percentual de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas em relação à população total, por idade – Distrito Federal - 2010
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2010

O Gráfico 21 aponta que dentre as deficiências referenciadas, manifesta-se com maior proporção no DF a visual com 463.372 (63,71%) pessoas, sendo que a mesma  
predomina em todas as faixas etárias, seguida da deficiência motora com 131.037 (18,02%) pessoas, auditiva com 104.826 pessoas (14,41%) e mental/intelectual com 28.034 pessoas  
(3,85%). Deve-se considerar que grande parte dos respondentes informou ter mais de um tipo de deficiência. Nessa perspectiva, as pessoas com cada deficiência, somadas, não  
correspondem ao quantitativo total de pessoas que declararam algum tipo de deficiência no Censo Demográfico.

GRÁFICO 21 – Percentual dos tipos de deficiência referenciados pela população com alguma deficiência  – Distrito Federal - 2010
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2010
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Indicador 4B

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou educação de 
jovens e adultos, independentemente da idade, com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 16.299 16.255 16.462

Meta Executada
% 72% 76% 80%

N 11.656 12.435 13.220

O indicador representa a proporção de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou da educação de jovens e adultos com deficiência, transtornos globais do  
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, em relação ao total geral de matrículas desses estudantes. Esse indicador informa apenas o percentual de matrículas desses alunos  
que estudam em classes comuns do ensino regular e/ou da Educação de Jovens e Adultos – EJA, não captando outros fatores relacionados à qualidade da oferta de ensino, como o  
atendimento educacional especializado e o uso de salas de recursos, por exemplo.

O Censo da Educação Básica cadastra 13 tipos de deficiência: cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva, surdocegueira, deficiência física, deficiência intelectual,  
deficiência múltipla, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e superdotação. Na Rede Pública de Ensino os tipos de deficiência mais  
predominantes são deficiência intelectual com 7.415 alunos, deficiência física com 2.507 alunos, seguido do autismo com 1.431 alunos. (Gráfico 22).

GRÁFICO 22 – Percentual dos tipos de deficiência predominantes na Rede Pública de Ensino  – Distrito Federal - 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de R$ 2.875,03. Na rede pública de ensino, o valor 
por aluno do atendimento educacional especializado e da educação especial foi de R$ 4.617,46. Abaixo o valor liquidado para a educação especial, conforme Execução Orçamentária e 
Financeira da SEEDF:

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

0001 Manutenção da educação especial- Rede Pública R$ 2.275.896,09

5300 Conservação das estruturas físicas de edificações públicas – ensino especial R$ 269.153,18

9319 Alimentação escolar- educação especial R$ 1.269.433,32

9537 Transporte de alunos-unidades da educação especial R$ 3.909.825,37

8845 Administração de pessoal – educação especial R$ 53.433.221,45

8857 Administração de pessoal – profissionais da educação especial - FUNDEB R$ 78.836.108,95
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.
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Meta 5

Meta Texto da Meta Prazo

5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 2015/2024

Meta 5 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
5.3, 5.4, 5.5,5.10, 5.11, 

5.12
 - 5.1, 5.2, 5.8, 5.9 5.6,5.7, 5.13 -

13

Quantitativo 06 00 04 03 00
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Indicador 5A
Proficiência dos alunos do 3º ano do ensino fundamental em leitura. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada - 88,28 -

Indicador 5B
Proficiência dos alunos do 3º ano do ensino fundamental em escrita. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada - 76,43 -

Indicador 5C
Proficiência dos alunos do 3º ano do ensino fundamental em matemática. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada - 56,73 -

Até o fechamento deste Relatório não foram disponibilizados os resultados de 2017.

Os resultados da ANA são apresentados em escalas de proficiência. As escalas de leitura e matemática são compostas por quatro níveis e a de escrita, por cinco níveis  
progressivos e cumulativos, da menor para a maior proficiência. Os resultados de alfabetização são acompanhados pelos indicadores de nível socioeconômico e de adequação da  
formação docente, que permitem analisar os condicionantes sociais e escolares para os resultados observados.

A meta 5 foi elaborada visando cumprir uma das ações do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094, de 24/4/2007),pois todos os entes federados 
se responsabilizam pela qualidade da educação, alfabetizando suas “crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico.” A  
Resolução CNE nº 7, de 14/12/2010 que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos estabelece  que os três anos iniciais do ensino  
fundamental deve assegurar a alfabetização e o letramento, mas também o desenvolvimento das diversas formas de expressão.

      Segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), quase 30% das crianças que chegam ao 5º ano apresentam rendimento inadequado em compreensão leitora.  
Esses dados confirmam a sensível diferença entre alfabetizar e letrar.

O Inep  realizou três edições da ANA. A edição piloto aconteceu em 2013. A segunda edição em 2014 e a terceira em 2016. Em 2015, a edição foi suspensa pelo governo  
federal. Muitos dados não estão disponibilizados ainda pelo Inep em relação ao contexto, como: Indicador de esforço docente, Indicador de adequação da formação docente e Indicador  
de Complexidade da Gestão escolar.
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Os resultados dos testes de aprendizagem realizados são apresentados em uma Escala de Proficiência*, composta por níveis progressivos e cumulativos, 
da menor para a maior proficiência. Significa dizer que quando um percentual de estudantes está posicionado em determinado nível da escala, pressupõe-se que,  
além de terem desenvolvido as habilidades referentes a este nível, provavelmente também desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores. No 
Gráfico 23 registra-se a distribuição percentual dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental por nível da Escala. No caso dos resultados de Escrita, cabe ressaltar que o processo  

de aquisição da escrita não ocorre em etapas lineares.

GRÁFICO 23 – Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência – Distrito Federal – 2014 a 2016
Fonte: Daeb/Inep

O Gráfico 24 mostra que a maior parte dos estudantes se concentra nos níveis 2 e 3 de Leitura,  tendo em vista a progressão dos níveis, é importante observar o percentual  
reduzido no nível 1.  Verifica-se que o percentual ficou abaixo da avaliação de 2013 a 2014 (-2,43%), conforme série histórica.  Os índices do nível III vem se mantendo estáveis, sem  
aumentos quantitativos. No nível IV obtivemos um aumento de mais de 5%, índice desejável para os parâmetros do MEC.
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GRÁFICO 24 – Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Leitura – Distrito Federal – 2013 a 2016
Fonte: Daeb/Inep

 Com base na distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência, os estudantes do Distrito Federal caracterizam pelo desempenho de nível 4 (Gráfico 25), 
seguindo o exemplo do restante do país, onde 56% dos estudantes ficaram nessa escala de proficiência. A ausência  de resultados para esse item, em 2013, impede a elaboração da série  
histórica quanto ao nível de proficiência em escrita.

GRÁFICO 25 – Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Escrita – Distrito Federal – 2014 a 2016
Fonte: Daeb/Inep

O gráfico 26 demonstram que o desempenho dos estudantes em Matemática se concentra nos níveis 2 e 4, cujo desempenho permanece o mesmo do ano de 2013. 

É importante ressaltar que o restante do país se destacou em níveis diferentes do Distrito Federal, pois  houve uma concentração de desempenho nos níveis 1 e 2,  
abrangendo 57% dos estudantes.

GRÁFICO 26 – Distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência - Matemática – Distrito Federal – 2013 a 2016
Fonte: Daeb/Inep
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Meta 6

Meta Texto da Meta Prazo

6
Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 60% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 33% dos  
estudantes da educação básica, por meio da ampliação de no mínimo 10% ao ano da matrícula de educação integral nas 
unidades escolares já ofertantes, até o último ano de vigência deste plano.

2015/2024

Meta 6 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.14, 

6.15, 6.16

- - 6.3, 6.10, 6.11, 6.13 -

16

Quantitativo 12 00 00 04 00
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Indicador 6A

Percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao público-alvo da 
educação em tempo integral e que estão em jornada de tempo integral.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 399.851 399.718 400.141

Meta Executada
% 8% 7% 7%

N 33.526 27.722 28.594

O indicador 6A representa o percentual de alunos da Educação Básica, cujas matrículas de escolarização são em Escolas Públicas presenciais e não pertencem à Educação de  
Jovens e Adultos e nem à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecidos nas formas subsequentes ou concomitantes e que possuem jornadas de Tempo Integral, em relação  
ao total de alunos do público-alvo da Educação em Tempo Integral (ETI). Calcula-se a jornada média do aluno considerando, além do tempo médio da matrícula de escolarização em  
escola pública, as informações do tempo médio das suas matrículas de atividade complementar e/ou atendimento especializado. Quando a jornada média for igual ou superior a sete  
horas diárias, o estudante é definido como aluno de ETI.

Para o cumprimento deste indicador é preciso que o Distrito Federal ofereça educação em tempo integral para pelo menos 33% dos alunos da educação básica nas  
escolas públicas. Importante ressaltar que os dados do 1º Relatório de Monitoramento 2015-2016 foram alterados devido às inconsistências encontradas em sua fórmula de cálculo e  
atualizados neste relatório. Como mostra o Gráfico 27, os resultados para o Distrito Federal, no período de 2014 a 2017, demonstra que estamos distantes de atingir a meta da oferta de  
jornada de tempo integral para 33% dos alunos do público-alvo da educação básica. No período de 2014 a 2016 o atendimento sofreu uma queda de 1% ao ano, e somente em 2017  
conseguiu retomar o crescimento com o mesmo percentual.  Atualmente para cumprimento deste indicador seria necessário a oferta de ETI para 103.452 estudantes da 
educação básica.

 

GRÁFICO 27 – Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral – Distrito Federal – 2014 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Indicador 6B

Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem pelo menos 33% dos 
alunos do público-alvo da ETI em jornada de tempo integral.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 433 449 458

Meta Executada
% 13% 10% 12%

N 58 44 55

O indicador 6B foi alterado neste 2º Ciclo de monitoramento, seguindo os padrões de Relatório de Monitoramento do INEP 2018, passando a representar o percentual de  
escolas públicas da Educação Básica que possuem pelo menos 33% dos alunos do público alvo da ETI em jornada de Tempo Integral em relação ao total de escolas que possuem  
alunos do público-alvo da ETI. 

A meta estabelece que o Distrito Federal deve oferecer educação em tempo integral em no mínimo 60% das escolas públicas, o que está longe de ser alcançado conforme  
Gráfico 28, onde atingimos em 2017 apenas 12% de escolas que oferecem educação em tempo integral . Foram considerados para cálculo da meta executada apenas as escolas 
que tem no mínimo 33% dos alunos do público-alvo da ETI em jornada integral.

Para  cumprimento  do  indicador (60%) teríamos  que  ofertar, em 2017,  um total  de  274  escolas  públicas  com educação  em tempo  integral.  Pelo  resultado  
apresentado faltaram 219 escolas para atingir a demanda.

GRÁFICO 28 – Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem pelo menos 33% dos alunos do público-alvo da ETI em jornada de tempo integral – Distrito Federal – 2014 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Indicador 6C

Número de matrículas existentes nas unidades escolares públicas que ofertam a 
educação integral em relação ao ano anterior.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 38.193 36.878 30.494

Meta Executada
% 88% 75% 94%

N 33.526 27.722 28.594

O indicador 6C representa o total de matrículas da ETI durante o ano do Relatório em relação ao número de matrículas nas escolas ofertantes da ETI no ano anterior. Deve-se  
ampliar 10% ao ano sobre as unidades escolares já ofertantes de educação em tempo integral em relação ao ano anterior. O ano de referência para início dos cálculos do indicador 
foi de 2014, com o atendimento de 34.721matrículas e para 2015 acrescido de 10% para a meta prevista, com o resultado de 38.193 matrículas a serem oferecidas.

Os resultados referentes à meta executada diferem do 1º Relatório de Monitoramento 2015-2016, devido a atualização dos dados conforme Resolução CNE/CEB nº  
06, de 21/10/2010, considerando a data de referência de 31 de março, que utiliza a idade em anos completos.

No entanto, a meta ampliou em 19% a oferta de matrículas em relação ao ano anterior, no período de 2016 a 2017. 

GRÁFICO 29 – Número de matrículas existentes nas unidades escolares públicas que ofertam a educação integral em relação ao ano anterior – Distrito Federal – 2014 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Meta 7

Meta Texto da Meta Prazo

7
Fomentar  a  qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades,  com melhoria do fluxo escolar  e da 
aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB para o Distrito Federal, em todos os anos de vigência deste plano,  
dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas.

2015/2024

Meta 7 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.10, 
7.19, 7.20, 7.26,7.27

7.1, 7.21, 7.23, 7.24 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 
7.18,.7.25, 7.28, 7.29, 

7.30

7.12, 7.13, 7.22 -

30

Quantitativo 09 04 14 03 00
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Indicador 7A

IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Prazo: 2023

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Projetada 6,1 6,3 6,6 6,8

IDEB Observado 6,0 6,3

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador sintético de qualidade educacional que combina informações do desempenho dos alunos em  
avaliações padronizadas, componentes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com informações sobre o rendimento escolar ao término do ano letivo obtidos por meio  
do censo da Educação Básica.

GRÁFICO 30 – Série História da Média Ideb dos anos iniciais – Distrito Federal – 2007 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do IDEB/INEP (2007-2017)

A partir de 2007, a média do índice medido para o Distrito Federal demonstrou um crescimento, atingindo todas as metas projetadas, com exceção de 2015, voltando a  
alcançar a meta em 2017 (Gráfico 30).

Houve uma modificação na  realização do cálculo do indicador 7A. Dessa vez, foi levado em consideração a razão entre a média de aprovação dos anos iniciais pela  
proficiência média padronizada dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental nas avaliações do SAEB, o que permitiu uma nova dimensão dos alunos demonstrarem o conhecimento 
de português e matemática exigidos pelo IDEB.
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Indicador 7B

IDEB dos anos finais do Ensino Fundamental
Prazo: 2023

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Projetada 5,1 5,3 5,6 5,8

IDEB Observado 4,5 4,9

GRÁFICO 31 – Série História da Média Ideb dos anos finais – Distrito Federal – 2007 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do IDEB/INEP (2007-2017)

Quanto aos Anos Finais do Ensino Fundamental foram observados que as notas do IDEB mantiveram uma média de 4,4 entre os anos de 2009 a 2015, sendo que as metas  
foram alcançadas no período compreendido de 2007 a 2011. Percebe–se que no último biênio, os estudantes do 9º Ano do Distrito Federal demonstraram um crescimento significativo  
no IDEB uma vez que saltaram de 4,5 em 2015 para 4,9 em 2017.
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Indicador 7C

IDEB do Ensino Médio
Prazo: 2023

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Projetada 4,5 4,9 5,2 5,4

IDEB Observado 4,0 4,1

GRÁFICO 32 – Série História da Média Ideb do ensino médio– Distrito Federal – 2007 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do IDEB/INEP (2007-2017)

O Ensino Médio é um dos grandes desafios da Educação Básica no Distrito Federal. Mesmo tendo alcançado as metas desejadas nos anos de 2007 e 2009, o Ensino  
Médio ainda carece de melhorias estruturais e pedagógicas, bem como de um suporte multidisciplinar para favorecer a permanência do aluno na escola.
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Meta 8

Meta Texto da Meta Prazo

8

Garantir  a educação básica a toda a população camponesa do Distrito  Federal,  em escolas do campo, de modo a  
alcançar no mínimo 12 anos de estudos, no último ano de vigência deste plano, com prioridade em áreas de maior  
vulnerabilidade  social,  incluindo  população  de  baixa  renda,  negros,  indígenas  e  ciganos,  declarados  à  Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou à Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan,  
conforme resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002, que institui as diretrizes operacionais para a educação básica  
nas escolas do campo.

2015/2024

Meta 8 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

8.2, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15, 
8.16, 8.22, 8.23, 8.28, 
8.31, 8.36, 8.37, 8.38, 

8.42

8.3, 8.19, 8.20, 8.21, 
8.30, 8.34, 8.41

8.9, 8.12, 8.24, 8.25, 
8.26, 8.29,  8.32, 8.35 

8.6, 8.7, 8.39,8.40 8.1, 8.4, 8.5, 8.10, 8.11, 
8,17,8.18, 8.33

41

Quantitativo 14 07 08 04 08
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Indicador 8A
Percentual da população que frequenta as escolas do campo. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 87.950 87.950 87.950

Meta Executada
% 25% 26% 27%

N 21.890 23.014 24.046

O indicador representa a proporção de matrículas nas escolas do campo em relação ao total desta população. No 1º Relatório de Monitoramento, referente ao período de  
2015-2016 foram utilizados para cálculo os dados de pesquisa feitos pela EMATER-DF, na área de atuação de seus escritórios no Distrito Federal, sem qualquer tipo de desagregação.  
No entanto, após estudos da Equipe Técnica e Painel de Indicadores realizado pela DICOPE/MEC, verificou-se que os mesmos não refletiam os resultados desejados pelo indicador  
8A. Nesse sentido, apesar dos dados estarem bastante defasados, mas em observância ao cumprimento da meta,  foram utilizados os dados declarados ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE/2010.

É importante esclarecer que a meta do PDE difere da meta do PNE, pois não faz recorte da idade, abrangendo toda a população camponesa do Distrito Federal. Além disso,  
enfatiza que os alunos devem alcançar, no mínimo 12 anos de estudos, com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social, o que não é detectado pelos dados demográficos nas  
áreas rurais. Outro fator restritivo para seu monitoramento é a inclusão da população cigana, a qual não tem pesquisas censitárias relacionadas a esse grupo.

A Secretaria, atualmente,  conta com 77 unidades escolares rurais, porém são consideradas escolas do campo do ponto de vista da legislação (Decreto nº 7.352, de 4 de 
novembro de 2010), no entanto, pedagogicamente as mesmas ainda estão em fase inicial de implantação. Não existindo assim nenhuma escola adotando o modelo Escola do Campo  
preconizado pelo MEC.

Em 2017, 54 escolas ofertavam educação infantil, 73 o ensino fundamental, 10 o ensino médio e 10 escolas ofertavam a educação de jovens e adultos.

Tabela 04: Unidades escolares rurais por Coordenação Regional de Ensino – 2016 a 2017
CRE 2016 2017

Brazlândia 12 11

Ceilândia 05 05

Gama 06 06

Guara 00 00

Núcleo Bandeirante 03 03

Paranoá/Itapoã 14 13

Planaltina 20 21
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Plano Piloto/Cruzeiro 00 00

Recanto das Emas 01 00

Samambaia 00 00

Santa Maria 01 01

São Sebastião 04 04

Sobradinho 11 12

Taguatinga 00 00

14 regionais 77 77

                                                                         Fonte: Elaborada pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso

Tabela 05: Matrículas nas unidades escolares rurais em 2017
Modalidade Número de alunos

Educação Infantil 699

Ensino Fundamental 4641

Ensino Médio 931

Educação de Jovens e Adultos 80

Educação Profissional 323

Educação Especial 11
                                                          Fonte: Elaborada pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso
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Meta 9

Meta Texto da Meta Prazo

9

Constituir na rede pública de ensino condições para que 75% das matrículas de educação de jovens, adultos e idosos  
sejam ofertadas aos trabalhadores, na forma integrada à educação profissional, nas etapas de ensino fundamental (1º e 
2º segmentos) e médio (3º segmento) em relação à demanda social, sendo 25% a cada três anos no período de vigência 
deste plano.

2015/2024

Meta 9 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

9.1, 9.3, 9.6, 9.7, 9.8, 
9.9, 9.11, 9.13, 9.14, 

9.15, 9.16, 9.17, 9.19, 
9.20, 9.21, 9.24

- 9.22 9.2, 9.4, 9.5, 9.10, 9.18, 
9.23

-

23

Quantitativo 16 00 01 06 00

83



Indicador 9A

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 
educação profissional.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 7,5% 7,5% 16% 25% 32,5% 41% 50% 57,5% 66% 75%

N 3.501 3.699 7.940

Meta Executada
% 1,5% 1,6% 1,5%

N 678 786 736

O indicador 9A representa a proporção de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional de nível fundamental e médio em relação ao 
total de matrículas na educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio. Para contabilizar a meta, foi utilizado o quantitativo de matrículas da EJA (presencial e à distância) 
no 1º e 2º segmentos (equivalente ao ensino fundamental) e 3º segmento (equivalente ao ensino médio) na rede pública de Ensino. Foi feita uma progressão percentual na meta 
prevista para que os 75% fosse atingido em 2024 e também para que houvesse o cumprimento da meta no que tange ao atendimento de 25% a cada três anos.

Atualmente na rede pública de ensino, se mantêm a oferta EJA integrada à educação profissional na modalidade presencial em apenas 2 unidades escolares, o Centro  
Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, localizado em Brazlândia  e o Centro Educacional 02 do Cruzeiro . Enquanto que a oferta na modalidade EAD (educação á distância)  
permanece apenas no CEP – Escola Técnica de Ceilândia.

Tabela 06: Unidades escolares que ofertam EJA integrada à educação profissional

Unidade Escolar Curso Ofertado

CED Irmã Maria Regina Velanes Regis
Técnico em Controle Ambiental integrado à EJA, equivalente ao Ensino Médio, Eixo Tecnológico, 

Ambiente e Saúde
38 vagas semestrais

CED 02 do Cruzeiro
Técnico em Serviços Públicos integrado à EJA, equivalente ao Ensino Médio, Eixo Tecnológico 

Gestão e Negócios
70 vagas semestrais

CEP – Escola Técnica de Ceilândia
1. Técnico em nível médio integrado à EJA – PROEJA em Informática na Modalidade a distância

2. Técnico em nível médio integrado à EJA – PROEJA em Administração na Modalidade a distância
210 vagas semestrais

                            Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos Editais de Processo Seletivo
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Em 2017, a oferta da Educação de Jovens e Adultos - EJA representou 11% do quantitativo geral de alunos matriculados na rede pública de ensino. 

 Tabela 07: Percentual de atendimento das modalidades na Rede Pública de Ensino

Matrículas 2017

Etapa/Modalidade Matrículas %

Educação Infantil 41.808 5%

Ensino Fundamental 276.622 61%

Ensino Médio 78.327 17%

Educação especial 2.768 0,6%

Educação de Jovens e Adultos 47.014 11%

Educação Profissional 6.520 1,4%

Total 453.059 100%
                                                      Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso 

Importante ainda ressaltar que na Secretaria de Educação do Distrito Federal houve uma redução de 4 escolas ofertantes em relação à 2016 conforme a tabela abaixo, duas (2)  
escolas à menos em Brasília, uma (1) no Recanto das Emas, e uma (1) escola à menos no Gama. Em Planaltina a oferta contou com a ampliação em uma(1) escola e, não há mais oferta  
no Lago Sul.

Tabela 08: Atendimento da EJA por Região Administrativa no período de 2015 a 2017

OFERTA DE EJA POR RA

RA 2015 2016 2017

Brasília 03 escolas 05 escolas 03 escolas

Lago sul 01 escola 01 escola 00 escolas

Lago norte 01 escola 01 escola 01 escola

Varjão 01 escola 01 escola 01 escola

Cruzeiro 01 escola 01 escola 01 escola

Gama 07 escolas 10 escolas 09 escolas

Taguatinga 03 escolas 03 escolas 03 escolas

Brazlândia 03 escolas 04 escolas 04 escolas
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Sobradinho I 06 escolas 06 escolas 06 escolas

Sobradinho II 02 escolas 03 escolas 03 escolas

Fercal 1 escola 01 escola 01 escolas

Planaltina 9 escolas 11 escolas 12 escolas

N Bandeirante 02 escolas 02 escolas 02 escolas

Riacho Fundo I 01 escolas 01 escola 01 escolas

Riacho Fundo II 03 escolas 03 escolas 03 escolas

Candangolândia 01 escolas 01 escola 01 escola

Ceilândia 15 escolas 16 escolas 16 escolas

Guará 04 escolas 04 escolas 04 escolas

Estrutural/SIA 02 escolas 02 escolas 02 escolas

Samambaia 10 escolas 09 escolas 09 escolas

Santa Maria 04 escolas 05 escolas 05 escolas

Paranoá 07 escolas 07 escolas 07 escolas

Itapoã 02 escolas 02 escolas 02 escolas

São Sebastião 03 escolas 04 escolas 04 escolas

Recanto das Emas 07 escolas 07 escolas 06 escolas

Total de escolas 99 escolas 110 escolas 106 escolas
                                                                               Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso 

Observa-se que a SEEDF por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, oportunizou a expansão pontual  do atendimento, 
ofertando além das vagas mencionadas, mais 390 oportunidades, ofertadas da seguinte forma: a)  310 vagas em Educação de Jovens e Adultos integrada a educação profissional  
modalidade Interventivo em 08 Coordenações Regionais de Ensino (RECANTO DAS EMAS, PLANALTINA, SOBRADINHO, CEILÂNDIA, TAGUATINGA, GUARÁ, SANTA 
MARIA e SAMAMBAIA) b) e no âmbito do Programa Mulheres Mil, 80 vagas de EJA Integrado modalidade EAD no Centro de Ensino CESAS. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de  R$ 2.875,03. Na rede pública de ensino do 
Distrito Federal, o valor por aluno da EJA integrada à educação profissional foi de R$ 4.617,46. Conforme Execução Orçamentária e Financeira da SEEDF, foi liquidado para a EJA 
integrada à educação profissional:

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

0003 Manutenção da educação de jovens e adultos – SEEDF – Plano Piloto 3.560.155,55

9314 Alimentação escolar- educação de jovens e adultos 4.201.567,02

9533 Transporte de alunos-educação de jovens e adultos 2.663.550,13

8844 Administração de pessoal – profissionais da educação de jovens e adultos 20.628.731,46

0006 Saúde Escolar – Educação de Jovens e Adultos – DF Alfabetizado 289,07

4386 Manutenção da educação de jovens e adultos – DF Alfabetizado 134.414,01

8856 Administração de pessoal-profissionais da educação de jovens e adultos - FUNDEB 46.715.965,57
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.
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Meta 10

Meta Texto da Meta Prazo

10

Garantir, na rede pública de ensino do Distrito Federal, a oferta de escolarização às pessoas jovens, adultas e idosas em  
cumprimento de pena judicial de privação de liberdade no sistema prisional do Distrito Federal, de modo que, até o  
último ano de vigência deste plano, no mínimo 50% dessa população esteja atendida em um dos segmentos da educação  
de jovens, adultos e idosos – EJAIT na forma integrada à educação profissional.

2015/2024

Meta 10 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

10.2, 10.7, 10.12, 10.13, 
10.15, 10.20, 10.21, 

10.26 

10.10, 10.14, 10.19, 
10.22

10.1, 10.3, 10.8, 
10.17,10.18, 10.24, 

10.27

10.4, 10.5, 
10.6,10.9,10.16,10.23

-

25

Quantitativo 08 04 07 06 00
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Indicador 10A

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 
educação profissional no sistema prisional.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

N 7.349 7.533 7.956

Meta Executada
% 0% 0% 0%

N 0 0 0

Indicador 10B
Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos no sistema prisional. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 14.697 15.065 15.911

Meta Executada
% 5% 4% 4%

N 740 610 626

O indicador 10A representa a proporção de matrículas das pessoas jovens, adultas e idosas em cumprimento de pena judicial de privação de liberdade que estudam  
EJA na forma integrada à educação profissional em relação ao total da população prisional. Pelo indicador percebe-se que essa modalidade ainda não está contemplada nos  
quadros da educação para a população prisional. 

O indicador 10B expressa as matrículas de todos que estudam na educação de jovens e adultos. Em 2017, conforme dados fornecidos pelo Educacenso, foram  
matriculados no CEd 01 de Brasília, 626 reclusos que foram contemplados com vagas em todos os segmentos da EJA. Quanto ao CEd 01 de Brasília, a unidade escolar está  
situada na Região Administrativa-RA de São Sebastião pois o Complexo Penitenciário da Papuda está instalado na referida RA, mas pertence a Coordenação Regional de  
Ensino do Plano Piloto por determinação da Portaria nº 239/2015.

Conforme os dados apresentados pelo sítio eletrônico GEOPRESÍDIOS do Conselho Nacional de Justiça informa que a maior parte da população carcerária do 
Distrito Federal cumpre pena em regime fechado e que não houve monitoramento eletrônico nem prisão domiciliar de presos em regime semiaberto, aberto e cautelar, por  
motivo de saúde e dos que estão em livramento condicional.
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A maior parte das instituições prisionais estão situadas no Complexo Penitenciário da Papuda, havendo ainda unidades no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e  
Gama.

Tabela 09: Situação dos estabelecimentos penais

SITUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

Quantidade de Estabelecimentos Penais 9

Quantidade de Vagas 7.395

Quantidade de Presos 15.911

Déficit de Vagas - 8.516
FONTE: SESIPE

Tabela 10: Quantitativo de matriculados no CED 01 de Brasília

DADOS DE ATENDIMENTOS  DO CEd 01 DE BRASÍLIA - 2017

1º Segmento 2º Segmento 3º Segmento

510 788 328
                                                                          FONTE: Educacenso

Importante registrar que várias estratégias da meta 10 estavam respaldadas no cumprimento da estratégia 10.3 que consolidou-se após aprovação do Plano Distrital de  
Educação no Sistema Prisional em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, instituída pela Portaria Conjunta nº 05, de 19/04/2017, com o objetivo de  
adequar e ampliar a oferta de educação nas unidades prisionais do sistema penitenciário do DF.
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Meta 11

Meta Texto da Meta Prazo

11
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta em pelo  
menos 75% da expansão na rede pública, priorizando a educação integrada ao ensino médio.

2015/2024

Meta 11 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
11.1, 11.6,11.7, 

11.8,11.13, 11.16, 11.17
  - 11.4,11.12 11.5,11,9,11.10,11.11,

11.14,11.15
11.2,11.18

17

Quantitativo 07 00 02 06 02
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Indicador 11A
Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica de nível médio. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista N 29.390 34.288 39.187 44.085 48.983 53.882 58.780 63.679 68.577 73.476

Meta Executada N 22.152 18.062 17.651

A meta 11 trata da expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio, triplicando o número de matrículas até 2024  e fazendo com que pelo menos 
75% dessa expansão ocorra no segmento público. O indicador 11A representa o número total de matrículas na educação profissional técnica de nível médio na Rede de Ensino do  
Distrito Federal. Para calcular esse indicador foi utilizada apenas a variável do censo da educação básica que informa o quantitativo de matrículas da educação profissional nas  
diferentes  etapas  da  educação  básica.  As  etapas  de  ensino  consideradas  para  contabilizar  as  matrículas  da  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  são:  Curso  Técnico  
Concomitante, Subsequente, Curso Técnico Integrado na Modalidade EJA (EJA Integrada à Educação Profissional de nível médio). Ressalta-se que não foi computado no cálculo do 
indicador 11A o curso FIC Integrado na Modalidade EJA – Nível Médio em função desta não compor o conjunto de etapas da educação profissional técnica de nível médio.

O Gráfico 33 mostra o curso do Indicador 11A, no período de 2011 a 2017, identificando que ocorreu uma expansão do número absoluto de matrículas de educação  
profissional técnica de nível médio no DF, de 12.434 em 2011 para 17.651 em 2017, perfazendo um crescimento, de aproximadamente, 40%. No entanto, observa-se, em 2015 uma  
descontinuidade na tendência de crescimento do indicador, com um decréscimo de -10,8% em relação a 2014, seguido de nova queda em 2016. Em 2017, ocorre novamente uma perda  
de 411 matrículas em relação a 2016.

GRÁFICO 33 – Matrículas em EPT de nível médio – Distrito Federal – 2011 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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A distribuição do percentual de matrículas da educação profissional técnica de nível médio entre as redes é observada no Gráfico 34. Verifica-se que a Rede Pública  
manteve uma trajetória de crescimento de 2014 a 2017, registrando um aumento no número de matrículas de 14,15% (de 5.391 em 2014 para 6.383 em 2017). Registra-se um aumento  
também na Rede Federal de 2014 a 2017 de 11.77%. No entanto, a Rede Particular vem demonstrando uma queda desde 2014 de 25,7%.

GRÁFICO 34 – Distribuição das matriculas em EPT de nível médio, por dependência administrativa – Distrito Federal – 2013 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Indicador 11B

Participação do segmento público na expansão da educação profissional técnica de 
nível médio. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2014 2015 2016 2017
Expansão 
2014-2015

%
Expansão 
2014-2016

%
Expansão 
2014-2017

%

Meta Prevista 24.548 22.152 18.062 17.651 2.396 9,3% 6.486 25,3% 6.887 26,9%

Meta Executada 5.391 5.527 6.211 6.383 136 2,5% 820 15,2% 992 18,4%

Participação do segmento 
público na expansão da 

EPT de nível médio
5,6% 12,6% 14,4%

A meta 11 estipula que pelo menos 75% da expansão das matrículas de EPT de nível médio ocorra no segmento público, até 2024. Nota-se que, entre 2014 e 2015, houve  
expansão de 9,3% no total de matrículas de EPT. No mesmo período, o setor público expandiu  em 2,5% suas matrículas, tendo sido responsável por 5,6% do total da expansão. Entre  
2014 e 2017, ocorreu a expansão total de 26,9%, e o setor público registrou uma ampliação de 18,4% em suas matrículas, o que representou 14,4% do total da expansão. O indicador  
11B permite monitorar a expansão acumulada de matrículas de EPT no segmento público em relação ao ano de 2014.  O Gráfico 35 demonstra o monitoramento no período de 2014 a  
2017, assinalando que a expansão acumulada de matrículas no setor público atingiu 18,4% em 2017,  não cumprindo ainda os 75% estipulados pela meta, mas demonstra 
crescimento constante desde 2015.

GRÁFICO 35 – Expansão acumulada no segmento público na oferta de matrículas em EPT de nível médio - Distrito Federal – 2014 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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Indicador 11C

Percentual de matrículas do ensino médio integrado à educação profissional na Rede 
Pública de Ensino.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 5.527 6.211 6.383

Meta Executada
% 8,1% 9,8% 9,6%

N 449 610 616

O indicador 11C expressa o total de matrículas do ensino médio integrado à educação profissional na Rede Pública em relação ao total de matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio. Importante esclarecer que esse indicador atende apenas ao Plano Distrital de Educação que ampliou a meta, além da expansão dos 75% da EPT em nível técnico 
na Rede Pública, expande a prioridade do atendimento da educação integrada ao ensino médio.

Atualmente somente 2 unidades escolares oferecem o ensino médio integrado à educação profissional na Rede Pública de Ensino: CED 01 do Cruzeiro (CRE PLANO  
PILOTO) e  CEMI (CRE GAMA). E conforme Gráfico 36 não houve crescimento no indicador, com queda de 0,2% no período de 2016 a 2017.

GRÁFICO 36 – Matrículas do ensino médio integrado à educação profissional na Rede Pública de Ensino - Distrito Federal – 2015 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Em 2017, o valor anual mínimo nacional por aluno, definido pelo MEC (Portaria Interministerial nº 8, de 26/12/2016), foi de  R$ 2.875,03.  Na rede pública de ensino do 
Distrito Federal, o valor por  aluno do ensino médio/educação profissional foi de R$ 5.002,25. Conforme Execução Orçamentária e Financeira da SEEDF, foi liquidado para o ensino 
médio/educação profissional:

Ação Orçamentária – 2017 Valores liquidados (Reais)

0001 Manutenção da educação profissional- Rede Pública R$ 1.072.862,26

0003 Manutenção da educação profissional – aquisição de instrumentos musicais para 
Escola de Música de Brasília

R$ 136.194,00

0006 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec R$ 7.359.493,45

2929 Construção  de  unidades  de  ensino  profissionalizante  –  escolas  técnicas 
profissionalizantes

R$ 1.145.990,20

0039 Administração de pessoal-educação profissional – rede pública R$ 8.535.873,68
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica com base no Relatório da SEEDF/2017 para a SEPLAG.
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Meta 12

Meta Texto da Meta Prazo

12
Elevar  a  taxa  bruta  de  matrícula  da  educação  superior  para  65%, ampliando a  participação  da  oferta  federal  e  a  
participação na oferta pública distrital de forma a aumentar 1% da taxa bruta ao ano até o último ano de vigência deste  
plano.

2015/2024

Meta 12 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

12.2, 12.3,  12.10, 12.11, 
12.16, 12.17, 12.18, 

12.19, 12.20

  - 12.5,12.6 12.1, 
12,4,12.7,12.8,12.9,

12.12,12.13,12.14,12.15

-

20

Quantitativo 09 00 02 09 00
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Indicador 12A
Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM). Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

N 222.850 228.751 234.810

Meta Executada
% 64% 63% 62%

N 221.045 221.212 223.334

O  objetivo da meta 12 do PNE, através da TBM - Taxa Bruta de Matrículas, é mensurar a capacidade de absorção de todos os cursos de graduação em relação ao tamanho da  
população de 18 a 24 anos de idade no Brasil. Em 2017, segundo aponta o Censo da Educação Superior, a taxa no país chegou a 34,6% ainda distante dos 50% previstos. 
                     

       Considerando o percentual de 65% de Taxa Bruta de Matrícula proposto para a meta 12 do Plano Distrital de Educação, é possível inferir que em 2017 houve uma queda 
de 2 pontos percentuais relacionada aos dois últimos anos para a  faixa etária estipulada para a graduação no período. 

O indicador 12A representa a razão entre o quantitativo de pessoas de qualquer idade que frequenta cursos de graduação e o total geral de pessoas entre 18 e 24 anos de idade,  
faixa etária de referência para frequentar esse nível de ensino. O indicador refere-se exclusivamente às matrículas dos cursos de graduação em relação à população de referência,  
deixando de fora do cálculo as matrículas na pós-graduação stricto sensu (Gráfico 37).

GRÁFICO 37 – Taxa bruta de matrícula na graduação - Distrito Federal – 2011 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior.
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Indicador 12B
Percentual da expansão de matrículas na rede superior federal. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

N 32.754 33.082 33.412 33.746 34.084 34.425 34.769 35.117 35.468 35.822

Meta Executada
% 1% 2% 2%

N 32.793 36.295 38.403

O indicador 12B representa a participação percentual das instituições federais na expansão total das matrículas de graduação no Distrito Federal.

A meta 12 do PDE tem, entre seus objetivos principais, a expansão da oferta em graduação, sobretudo, nas IES públicas: federais ou distritais. Nesse sentido, se avaliarmos os  
números da graduação nas IES federais em 2017 (38.403), verifica-se um crescimento de 2% do número de matrículas nas IES federais no Distrito Federal comparado ao ano de 2016  
que contou com 36.295 matrículas, um percentual de 1% além da meta prevista.  

         

GRÁFICO 38 – Percentual de matrículas na rede superior federal - Distrito Federal – 2015 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior.
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Embora seja evidente o crescimento das IES públicas no DF em 2017, assim como o resto do país, a participação das IES privadas continua alta, conforme demonstrado no  
Gráfico 39, em comparação com a rede federal e distrital no DF em números absolutos. 

A participação das IES privadas em 2017 chegou ao percentual de 82,44%, ampliando o percentual de matrículas se comparado a 2016. Importante reiterar que no Distrito  
Federal, diferente das outras Unidades da Federação, ainda não há Universidades Estaduais ou vertentes equivalentes em molde distrital. Há apenas uma faculdade distrital. 

  

GRÁFICO 39 – Participação das IES Públicas e Privadas em matrículas - Distrito Federal – 2015 a 2017                  GRÁFICO 40 – Participação do segmento público em matrículas na graduação - Distrito Federal – 2015 a 2017
 Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior.                                         Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior.

A Universidade de Brasília é o principal destaque entre as IES públicas no DF, há também a contribuição do IFB. Ambas IES cresceram em participação no ano de 2017  
se comparado ao ano anterior. Em termos percentuais, em 2017, a UnB representou 96,75% do segmento público segundo o INEP.  Percentual maior do que apresentado em 2016 de  
94,63% (Gráfico 40).
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Indicador 12C
Percentual da expansão de matrículas na rede superior pública distrital. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

N 855 864 872 881 890 899 908 917 926 935

Meta Executada
% 1% 2% 0,9%

N 905 892 813

O indicador representa a participação percentual das IES públicas na expansão total das matrículas em cursos de graduação. Ressalta-se que a coleta dos dados do censo da 
educação superior é realizada no exercício do ano posterior. 

A única Instituição Educacional pública distrital é a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) que durante o ano de 2017 não conseguiu alcançar a meta por 0,1 pontos  
percentuais, o que representa 59 alunos para o cumprimento do indicador. Em relação a 2015 apresenta uma queda no número de matrículas. A faculdade em 2017 ofertou 80 vagas 
para Medicina e 80 vagas para Enfermagem. Dessas, 32 vagas de cada curso são destinadas às cotas para escolas públicas do Distrito Federal.

GRÁFICO 41 – Percentual de expansão de matrículas na rede 
superior pública distrital - Distrito Federal – 2011 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior.
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Meta 13

Meta Texto da Meta Prazo

13
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo  
exercício no conjunto do sistema de educação superior do distrito federal para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% 
doutores.

2015/2024

                     

Meta 13 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 

13.7
13.3, 13.6 - - -

07

Quantitativo 05 02 00 00 00



Indicador 13A
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

N 6.609 6.846 6.846

Meta Executada
% 78% 78% 80%

N 6.886 7.147 7.319

O indicador representa a proporção de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior em relação ao total de docentes que atua nesse nível de ensino. Foram  
considerados apenas os docentes categorizados como “em exercício”, tendo em vista que a meta claramente se refere a apenas ao “corpo docente em efetivo exercício no conjunto do  
sistema de educação superior”. Dessa forma, não foram computados os afastados para qualificação, para exercício em outros órgãos /entidades ou por outros motivos . Optou-se por  
trabalhar com docentes individuais e não com funções docentes, com o objetivo de apresentar dados mais exatos.

O número de mestres e doutores no Ensino Superior do Distrito Federal continua em crescimento. Desde o início do monitoramento do Plano Distrital, em 2015, o DF já  
havia superado o percentual de 75%. Essa porcentagem no ano de 2015 foi ampliada para 77,14%, indo para 78,29% em 2016, o que já consolidava o DF em relação ao cumprimento  
da meta. No ano de 2017 esse percentual foi de 80%. 

GRÁFICO 42 – Número de docentes com mestrado e doutorado no ensino superior - Distrito Federal – 2007 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior
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Indicador 13B
Percentual de docentes na educação superior com doutorado. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

N 3.084 3.194 3.194

Meta Executada
% 41% 42% 44%

N 3.605 3.814 4.028

O indicador 13 B representa a proporção de docentes com doutorado na educação superior em relação ao total de docentes nesse nível de ensino. Quanto ao filtro relativo à  
situação do vínculo docente em relação às IES, foram considerados apenas os docentes categorizados como “em exercício”.

Em 2017 os docentes com doutorado que faziam parte da Educação Superior alcançaram o percentual de 55% do total de mestres e doutores. Tendo a meta 13 a exigência de,  
no mínimo, 35% de doutores, o Distrito Federal cumpre o indicador desde 2015 e ainda se mantém em primeiro lugar no Centro-Oeste quanto ao número de doutores, superando os  
demais estados que compõem a região. A tendência de crescimento iniciada em 2009 está consolidada, superando o percentual previsto no Plano Distrital de Educação. 

GRÁFICO 43 – Número de docentes com doutorado no ensino superior - Distrito Federal – 2015 a 2017
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados do Censo da Educação Superior
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Meta 14

Meta Texto da Meta Prazo

14
Elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação de 2.200  
mestres e 950 doutores por ano.

2015/2024

Meta 14 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias 14.1, 14.2, 14.3, 14.6 14.4 - 14.5 -

06
Quantitativo 04 01 00 01 00
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Indicador 14A
Títulos de mestrados concedidos. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Meta Executada
% 72% 81% 81%

N 1.579 1.780 1.777

O indicador representa o quantitativo de títulos de mestrado concedidos anualmente. Dados fornecidos pelo Sistema de Informações Georreferenciadas - GEOCAPES 
demonstram que no Brasil, em 2017, foram concedidos 61.147 títulos de mestrado (acadêmico e profissional).  Analisando em números absolutos houve um aumento de 1.553 
títulos concedidos em relação ao ano anterior. O chamado mestrado profissional manteve o percentual de 21,55% de participação entre os títulos concedidos, porcentagem que  
se equivale ao ano de 2016. A região Sudeste deteve a maior concentração de títulos de mestrado com 29.574 títulos, perfazendo 48,36% do total nacional. O Centro-Oeste em  
2017 obteve um percentual de 7,76%  próximo ao obtido em 2016 de 8,02%.  O Distrito Federal contribuiu em números absolutos com 1.777 títulos (Gráfico 44), incluindo o 
mestrado profissional que o coloca em primeiro na região.

GRÁFICO 44 – Número de títulos de mestrado(acadêmico e profissional) concedidos – Distrito Federal – 2015 a 2017.
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados fornecidos  pelo GEOCAPES.
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As IES públicas continuaram a se destacar em número de títulos emitidos. Dos 1.777 títulos de mestrado, 1.475 (83%) pertenciam a essas instituições. A UnB lidera com  
folga a concessão de 1.441 títulos no Distrito Federal. A participação da rede privada superou a média nacional que é em torno de 10%. No ano de 2017, os diplomas de mestrado  
concentraram-se na área de Ciências Sociais Aplicadas.

            O indicador 14A manteve-se no mesmo percentual de 81% em relação a 2016. Para se alcançar o número de 2.200 mestres até 2024 é necessário um crescimento anual em  
número absolutos de 60 títulos de mestrado em média por ano. Em 2017, segundo o GEOCAPES, havia 3.341 matrículas em cursos de mestrado e 664 em mestrado profissional no DF, 
dessas 3.341 de mestrado e 664 de mestrado profissional estavam concentradas nas IES públicas. A Fundação de Ensino e Pesquisa de Ciências da Saúde – FEPECS, contava com 13  
postulantes ao mestrado.

                Os títulos de mestrado profissional diminuíram em números absolutos em comparação ao ano anterior reduzindo 63, conforme demonstrado no Gráfico 45. A maioria dos  
títulos de mestrado profissional (como observado no Mestrado Acadêmico) também concentrou-se na área de Ciências Sociais Aplicadas. 

GRÁFICO 45 – Série Histórica  do percentual de títulos de mestrado (acadêmico e profissional) – Distrito Federal - 2011-2017.
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados fornecidos pelo GEOCAPES.
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Indicador 14B
Títulos de doutorados concedidos. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Meta Executada
% 59% 62% 64%

N 565 586 612

 A região Sudeste lidera a emissão de títulos de doutorado em 2017. Segundo os dados fornecidos pelo GEOCAPES, dos 21.591 diplomados no país 60,94% pertenciam a essa  
região. O Centro-Oeste, no mesmo período, chegou ao percentual de 5,58%, enquanto que o Distrito Federal contribuiu em números absolutos com 612 títulos, superou em quase o  
dobro o segundo colocado, o estado de Goiás.

              As instituições públicas de ensino superior do Distrito Federal continuaram a se destacar em títulos de doutorado concedidos. Dos 612 doutores formados, em 2017, 535 são  
das IES públicas, o que equivale a 94,69% desses títulos. Em 2016, foram 586 títulos concedidos e, desse total, 558 (95,22%) foram emitidos pelas instituições públicas. A participação  
das instituições privadas está abaixo do percentual nacional que é de 10%.  

             A Universidade de Brasília – UnB lidera o ranking de títulos de doutorado concedidos num total de 563, confirmando a considerável contribuição das IES federais no país. Nos  
dois anos analisados, a maior concentração de doutores formados entre as áreas de pesquisa na UnB está nas Ciências Humanas 

             Com base na análise do indicador 14B, percebe-se que, apesar do destaque percentual em relação à região Centro-Oeste e a importante participação nacional, o Distrito Federal 
ainda está distante da meta projetada de 950 doutores por ano. Entre os anos de 2016 e 2017, verifica-se um crescimento de 26 doutores,  o que equivale a um crescimento de 4,4% em  
relação ao ano anterior. Em números absolutos o crescimento médio anual para se alcançar  a meta projetada até 2024 é de 48 títulos. No ano de 2017, as IES públicas e privadas do  
Distrito Federal contavam com um número de 3.571 matrículas postulantes ao título de doutor, dessas 3.319 concentradas nas IES públicas. 
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GRÁFICO 46 – Número e percentual da população de títulos de doutorado emitidos – Distrito Federa – 2015 a 2017.
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica  a partir dos dados fornecidos pelo GEOCAPES.
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Meta 15

Meta Texto da Meta Prazo

15

Garantir, em regime de colaboração com a união, no prazo de um ano da publicação deste plano, a política distrital de 
formação dos profissionais da educação de que trata o art. 61, I, II e III, da LDB,

2016

Assegurando formação adequada a todos no prazo de vigência deste plano. 2015/2024

Meta 15 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
 15.5 15.11 15.3,15.10, 15.12 15.1,15.2,15.4, 15.6, 

15.7, 15.8, 15.9
-

12

Quantitativo 01 01 03 07 00
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Indicador 15A

Proporção de docências da educação infantil com professores cuja formação superior 
está adequada à área do conhecimento que lecionam.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 8.745 8.572 8.629

Meta Executada
% 45,6% 46% 49,7%

N 3.985 3.946 4.287

Indicador 15B

Proporção de docência dos anos iniciais do ensino fundamental com professores cuja 
formação superior está adequada à área do conhecimento que lecionam.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 50.417 76.741 76.974

Meta Executada
% 76,3% 70,7% 73,5%

N 38.447 54.224 56.588

Indicador 15C

Proporção de docências dos anos finais do ensino fundamental com professores cuja 
formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 38.437 55.376 54.331

Meta Executada
% 76,3% 73,3% 75,4%

N 29.335 40.586 40.978
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Indicador 15D

Proporção de docências do ensino médio com professores cuja formação superior 
está adequada à área de conhecimento que lecionam.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 42.927 44.588 42.408

Meta Executada
% 74,9% 76,8% 78,5%

N 32.137 34.264 33.408

A respeito da formação de docentes para educação básica, os indicadores 15A, 15B, 15C e 15D se baseia no artigo 62 da LDB, o qual  dispõe que “ a formação docente para  
atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco  
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. O INEP calcula, desde 2013, o indicador de adequação da formação docente, que considera  
o percentual de docências da educação básica que contenham professores cuja formação superior encontra-se adequada à área de conhecimento que lecionam. Para fins de cômputo do  
indicador, entende-se docência como a “ação de ensinar-aprender de sujeitos em relação a objetos de aprendizagem, mediada por práticas didáticas, com vistas ao desenvolvimento de  
habilidades e competências; ademais, considerou-se como unidade de análise a docência de uma dada disciplina em uma determinada turma ministrada por um docente específico,  
logo, os resultados apresentados referem-se às combinações existentes entre formações docentes, disciplinas e turmas. Para os indicadores 15C e 15D, considerou-se apenas os  
docentes  com  formação  superior  de  licenciatura  específica  na  disciplina  que  lecionam  ou  com  bacharelado  na  mesma  desde  que  tenham  concluído  o  respectivo  curso  de  
complementação pedagógica.  

O objetivo da Meta 15 é assegurar aos professores da educação básica a formação específica de nível superior, adquiridos em curso de licenciatura na área de conhecimento  
em que atuam. Para o cálculo do indicador o INEP considerou apenas os docentes com formação superior de licenciatura na disciplina que lecionam ou com bacharelado na disciplina  
desde que tenham curso de complementação pedagógica concluído. Além disso, para os professores em atuação na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,  
considerou-se que o curso de Pedagogia é a formação adequada para o exercício das funções de magistério.
          

O padrão adotado pelo segundo ciclo de monitoramento das metas do PNE – 2018 realizado pelo Inep para a meta 15 foi avaliar quatro indicadores, perfazendo os segmentos: 
educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. A Equipe Técnica do Plano Distrital adotou o mesmo padrão para o cálculo da meta para o ano de 2017. Nos anos anteriores  
(2015/16) o cálculo foi realizado pela média geral, englobando todos os segmentos.  
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GRÁFICO 47 – Proporção de docências por segmento – Distrito Federal - 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados do Educacenso.

O  Ensino Médio, conforme gráfico acima, tem a maior concentração de professores com formação em licenciatura na área em que atuam, seguindo a tendência nacional. Os  
anos finais e iniciais do ensino fundamental tem percentuais um pouco abaixo. Mas o destaque preocupante e que destoa dos demais segmentos é a educação infantil com uma  
porcentagem bem abaixo dos demais, não atingindo nem sequer a metade da meta prevista para 2024. Esse percentual é impactado, sobretudo, pela rede particular que conta com  
apenas 41,18% de professores com o curso de Pedagogia que é o parâmetro para o cálculo do indicador. Na rede pública esse percentual é de 72,20%.
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Meta 16

Meta Texto da Meta Prazo

16

Formar, até o último ano de vigência deste plano, a totalidade dos profissionais de educação que atuam na educação 
básica pública em cursos de especialização, 33% em cursos de mestrado stricto sensu e 3% em cursos de doutorado, nas 
respectivas áreas de atuação profissional; e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada  
em sua área de atuação, considerando as necessidades, as demandas e as contextualizações do sistema de ensino do  
Distrito Federal.

2015/2024

Meta 16 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
   16.6 - 16,1, 16.3, 

16.4,16.7,16.8
16.2 16.5

08

Quantitativo 01 00 05 01 01
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Indicador 16A

Percentual de profissionais da educação básica que atuam na rede pública com 
especialização.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 22.848 22.478 34.555

Meta Executada
% 49% 50% 64%

N 11.086 11.289 22.010

Dado a especificidade da Meta 16 no Plano Distrital que envolve todos os profissionais de educação, o cálculo dos indicadores 16A (Gráfico 48), 16B e 16C, a partir de 2017,  
foram alterados. Se no biênio 2015/16 a análise se dava em torno dos profissionais de magistério que atuavam exclusivamente em sala de aula, como previsto nos indicadores do PNE,  
a Equipe Técnica do Plano Distrital, após uma solicitação da Comissão de Monitoramento, analisou a possibilidade da mudança de alguns fatores que de fato prejudicavam um olhar  
mais apurado sobre a execução da meta. Se a Meta prevê que todos os profissionais da educação estejam envolvidos, portanto, era adequado que a Carreira Assistência fosse  
computada em conjunto com a Carreira Magistério. Portanto, foram acrescidos quase 8.000 profissionais em torno dos quase 27.000 professores que já compunham  a Secretaria de  
Educação. Outro fator observado é que se fosse considerado somente os professores que estavam em sala de aula nas unidades de ensino, os orientadores educacionais, que também  
compõem a carreira magistério e atuam nessas unidades, estariam fora do cálculo do indicador. Os membros das direções em escola, com especialização, formação continuada,  
mestrado e doutorado também não seriam contabilizados assim como todos os profissionais de educação do magistério ou da carreira assistência atuando em Coordenações Regionais  
de Ensino, ou no chamado setor central nas sedes I, II e III. 

                A Equipe Técnica buscou junto a Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP o quantitativo do número de servidores ativos da Carreira Assistência e Carreira Magistério da  
educação básica pública com especialização, mestrado ou doutorado atuando em toda a Secretaria de Educação no ano de 2017. 

O percentual apresentado no Distrito Federal em 2017 com os dados apresentados pela SUGEP que incluem todos os profissionais efetivos da educação básica da 
Secretaria de Educação (60,00%) demonstra que, em média, para se alcançar o indicador faz-se necessário um crescimento anual de (5,7%) até 2024. 
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GRÁFICO 48 –  Percentual de profissionais da Educação Básica com especialização – Distrito Federal – 2015 a  2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados fornecidos  pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP
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Indicador 16B

Percentual de profissionais da educação básica que atuam na rede pública com 
mestrado.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 3,3% 6,6% 9,9% 13,2% 16,5% 19,8% 23,1% 26,4% 29,7% 33%

N 754 1.438 3.421

Meta Executada
% 3% 3% 4,9%

N 672 696 1.679

É necessário ressaltar que a Secretaria de Educação não possui um programa específico para bolsas de estudo para pós-graduação de professores, no entanto, possui um 
Programa  de  afastamento  remunerado  para  estudo  aos  profissionais  da  educação  básica,  regulamentado  por  editais  semestrais,  lançados  pelo  Centro  de  Aperfeiçoamento  dos  
Profissionais de Educação – EAPE previstos para o mestrado e o doutorado. O PDE determina que, até 2024, 33,% dos profissionais da educação básica pública tenham o título de 
mestre. O percentual apresentado em 2017 (4,6%) exige um crescimento considerável ao longo dos próximos sete anos do PDE para o alcance da meta. Em média de 4,2%  
pontos anuais.  

GRÁFICO 49 – Percentual de títulos de mestrado stricto sensu entre os profissionais da Educação Básica Pública – Distrito Federal – 2015 a 2017.
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados fornecidos  pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP.
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Indicador 16C

Percentual de profissionais da educação básica que atuam na rede pública com 
doutorado.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5% 1,8% 2,1% 2,4% 2,7% 3%

N 68 134 311

Meta Executada
% 0,25% 0,42% 0,6%

N 57 57 214

O Plano Distrital de Educação prevê que, até 2024, 3% dos profissionais da educação básica pública obtenham o título de doutor.  O percentual apresentado em 2017 
(0,6%) não conseguiu atingir a meta prevista, mesmo com os novos parâmetros de cálculo, englobando todos os profissionais da educação: profissionais do magistério e 
orientadores educacionais que estavam fora de sala e profissionais da carreira assistência, o que exige um crescimento anual de (0,34%). 

GRÁFICO 50 –  Percentual de títulos de doutorado entre os profissionais da Educação Básica Pública – Distrito Federal – 2015 a 2017
FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados fornecidos  pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP 
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Indicador 16D
Percentual de professores da educação básica com formação continuada. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 35.056 34.722 35.096

Meta Executada
% 46% 49% 49%

N 16.249 17.035 17.043

O indicador 16D  considera os cursos de formação continuada com carga horária mínima de 80 horas, relacionados especificamente às seguintes áreas: I) creche – 0 a 3 anos;  
II) pré-escola – 4 e 5 anos; III) anos iniciais e finais do ensino fundamental; IV) ensino médio; V) educação de jovens e adultos (EJA); VI) educação especial; VII) educação do campo;  
educação ambiental; educação em direitos humanos; gênero e diversidade sexual; direitos da criança e do adolescente; educação para as relações étnico raciais e história e cultura afro-
brasileira e africana; intercultural entre outras.

      A proporção de professores que informaram a realização da formação continuada, em pelo menos uma das áreas específicas, cresceu 33,3% em 2016 para 35,1% em  
2017. A realização de cursos de formação continuada foi mais frequente na região Sul (54,5%). O Centro-Oeste ficou em segundo com (35,5%). 

          No monitoramento de 2015-2016 foram utilizados como fonte para cálculo dos indicadores os dados fornecidos pela EAPE – Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de  
Educação, sendo posteriormente analisado pela Equipe Técnica que restringia bastante os resultados, não absorvendo a totalidade dos professores da rede de ensino do DF como  
preconiza a meta. A partir do monitoramento de 2017, o cálculo foi baseado a partir de dados fornecidos pelo Educacenso, o que engloba todos os professores em regência da 
rede de ensino do Distrito Federal. O percentual dos anos anteriores, no presente relatório de monitoramento, foram revistos de acordo com esse novo critério de cálculo do 
indicador.  

          Percebe-se, ao avaliarmos os três anos de monitoramento, que a porcentagem manteve-se próxima. Dos 46% de professores que apontavam obter formação continuada em 2015,  
ocorreu um crescimento de 3 pontos percentuais em 2016 (49%), mantendo-se a mesma proporção em 2017(49%). O Plano Distrital prevê que a totalidade dos docentes devem obter a  
formação continuada até 2024 e para tanto há a necessidade de um crescimento anual em média de 7,1% para o cumprimento da meta.
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 GRÁFICO 51 –  Percentual de professores da rede de ensino com formação continuada – Distrito Federal – 2015 a 2017
 FONTE: Elaborado pela Equipe Técnica a partir dos dados do Educacenso.
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Meta 17

Meta Texto da Meta Prazo

17
Valorizar os profissionais da educação da rede pública de educação básica ativos e aposentados, de forma a equiparar  
seu vencimento básico, no mínimo, à média da remuneração das demais carreiras de servidores públicos do Distrito  
Federal com nível de escolaridade equivalente, até o quarto ano de vigência deste plano.

2019

Meta 17 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias - - 17.6,17.7 17.1,17.2,17.3,17.4,17.5 -

07
Quantitativo 00 00 02 05 00
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Indicador 17A

Razão entre o vencimento básico dos professores da Rede Pública de educação básica 
à média das remunerações das demais carreiras de servidores públicos do DF. Prazo: 2019

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

R$ 7.451,53 7.451,53 7.451,53

Meta Executada
% 54,06% 54,06% 54,06%

R$ 4.028,53 4.028,53 4.028,53

A Equipe Técnica repetiu os resultados dos anos anteriores pois não houve aumento no vencimento básico dos professores da Rede Pública e nem na remuneração  
das demais carreiras de servidores públicos do DF.

O indicador utilizou a remuneração inicial dos cargos de nível superior de 28 carreiras de servidores públicos para apuração dos cálculos. Deve-se ressaltar que se houver  
aumento nas carreiras de nível superior do Distrito Federal, ao longo dos anos descritos, o percentual de reajuste também se alterará para a carreira magistério. Os cargos analisados  
tem jornada de 35 horas, proporcional a 40 horas. O indicador tem como base o estudo realizado pelo DIEESE em comparação aos dados públicos fornecidos pela Secretaria de Estado  
de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG. 

O Plano Distrital de Educação, diferente do PNE, pautou a equiparação salarial à média da remuneração, especificamente, das demais carreiras de servidores públicos do  
Distrito Federal com nível de escolaridade equivalente.

O parâmetro utilizado foram os pisos das tabelas com todos os reajustes concedidos, entre 2013 a 2015, ainda que não aplicados pelo Governo do Distrito Federal, cujo  
vencimento básico do magistério público deveria ser de: R$ 7.451,53. Entretanto R$ 4.028,53 é a diferença entre a média das remunerações entre as carreiras de nível superior e o  
vencimento básico da carreira magistério que somam R$ 3.422,97. Segundo DIEESE, o reajuste necessário para equiparar  as outras carreiras é de 84,97%, sendo considerado o  
percentual de 16,62% anuais, durante os quatro anos, estabelecidos para o cumprimento da meta. Deve-se ressaltar que se houver aumento nas carreiras de nível superior do Distrito  
Federal, ao longo dos anos descritos, o percentual de reajuste também se alterará para a carreira magistério. Os cargos analisados têm jornada de 35 horas, proporcional a 40 horas.
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Meta 18

Meta Texto da Meta Prazo

18
Adequar, no prazo de 2 anos, os planos de carreira dos profissionais da educação do Distrito Federal, mediante os  
compromissos assumidos neste plano, bem como nas referências nacionais para os planos de carreira dos profissionais  
da educação básica pública.

2017

Meta 18 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
18.3,18.5,18.8 - - 18.4,18.6,18.7,

18.9
-

07

Quantitativo 03 00 00 04 00
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Indicador 18A

Possui plano de cargos e remuneração (PCR) vigente para a carreira dos 
profissionais da educação.

Prazo: 2017
Alcançou 

indicador?
SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada SIM SIM SIM

Indicador 18B
Planos de cargos e remuneração toma como referência o caput da meta 18. Prazo: 2017

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada NÃO NÃO NÃO

O indicador trata da adequação dos Planos de Carreira dos Profissionais da Educação do Distrito Federal, conforme preconizado por meio do Plano Distrital de Educação e  
nas referências nacionais para os Planos de Carreira dos Profissionais da Educação Básica Pública.

Foi instituída por meio da Portaria nº 267, de 14/06/2017, uma Comissão de Avaliação do Plano de Carreira Magistério Público do DF, para, por meio do Sistema de Apoio à  
Gestão de Planos de Carreira e Remuneração do Ministério da Educação, elaborar diagnóstico e acompanhar a implementação do referido Plano. No entanto, não obtivemos nenhum  
trabalho realizado por esta Comissão.

Até o fechamento deste Relatório, não foi realizada nenhuma adequação à legislação em relação ao Plano Distrital  de Educação, nos planos de carreira dos  
profissionais da educação desta Secretaria. Sendo assim, torna-se inviável a análise por ausência de informações.
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Meta 19

Meta Texto da Meta Prazo

19
Até um ano após a publicação deste plano, adequar a ele a lei de gestão democrática e elaborar leis do sistema distrital  
de educação e de responsabilidade educacional, em consonância com as orientações nacionais.

2016

Meta 19 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias 19.4 - 19.1, 19.2,19.3 19.5 -

05
Quantitativo 01 00 03 01 00
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Indicador 19A

Adequação da Lei de Gestão Democrática conforme determinação do Plano Distrital 
de Educação. Prazo: 2016

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada NÃO NÃO NÃO

Indicador 19B

Elaboração das leis do sistema distrital de educação e de responsabilidade 
educacional. Prazo: 2016

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada NÃO NÃO NÃO

O indicador 19A refere-se a adequação da Lei nº 4.751, de 07/02/2012, que trata da Gestão Democrática, de acordo com as novas diretrizes do Plano Distrital de Educação. 

O indicador 19B refere-se à elaboração da Lei do Sistema Distrital de Educação e da Lei de Responsabilidade Educacional.

Importante esclarecer que as minutas das Leis em questão foram elaboradas e seu texto-base aprovado na VI Conferência Distrital de Educação. A Lei de Gestão Democrática  
foi encaminhada pelo Fórum Distrital de Educação ao Secretário de Educação no dia 20 de julho de 2016 e as leis do Sistema de Ensino e Responsabilidade Educacional foram  
encaminhadas no dia 15 de dezembro de 2016. 

Até o fechamento deste Relatório não há dados relativos a tramitação das referidas leis.
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Meta 20

Meta Texto da Meta Prazo

20

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a duplicar o atual percentual de investimento em relação 
ao produto interno bruto – PIB do Distrito Federal, assegurando ampliação gradual de 3,23% para 6,12% (recursos do 
FCDF incluídos) até o fim deste plano, tendo, ainda, como referência para o financiamento da educação o investimento 
per capita em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino com base no custo aluno qualidade inicial, a ser definido 
em função da realidade social.

2015/2024

Meta 20 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias

 20.3, 20.7,  20.9, 20.14 - 20.2, 20.8 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 
20.10, 20.11, 20.13, 

20.12, 20.15

-

15

Quantitativo 04 00 02 09 00

146



Indicador 20A

Investimento público total em educação pública em relação ao Produto Interno 
Bruto – PIB do Distrito Federal. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 2,31% 2,48% 2,67% 2,87% 3,09% 3,32% 3,57% 3,84% 4,13% 4,44%

R$ 4.980.660.300,00 5.840.325.600,00 -

Meta Executada
% 3,19% 2,58% -

R$ 6.878.054.700,00 6.075.822.600,00 -

Até a finalização do Relatório de Monitoramento de 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE não havia divulgado o PIB de 2017. Ressalta-se 
que a Companhia de Planejamento do DF - Codeplan, instituição oficial perante o IBGE no Sistema de Contas Regionais, é a responsável pelo cálculo do PIB do Distrito Federal. O 
cômputo do indicador 20A tem como base o investimento na receita orçamentária própria do GDF que foi obtido com o PIB do ano. A Equipe Técnica optou por aguardar a divulgação  
do PIB dos anos de monitoramento para o cálculo dos indicadores da meta 20, não realizando projeções. 

Embora o PIB 2017 seja divulgado no ano de 2019, os valores de empenho liquidado, pagamento de recursos próprios e investimento administrados pelo Governo do Distrito  
Federal em 2017 estão descritos na tabela 11.

Tabela 11: Investimento público total em educação pública em relação ao PIB

Exercício I. Empenho liquidado II. Pagamento de Restos a 
Pagar Não Processados III. Investimento (I+II) IV. PIB

V. % PDE 
(III/IV)

2015 R$ 6.801.138.371,31 R$ 86.665.764,93 R$ 6.887.804.134,24 R$ 215.613.000.000,00 3,19%

2016 R$ 5.977.336.542,45 R$ 92.566.241,47 R$ 6.069.902.783,92 R$ 235.497.000.000,00 2,58%

2017 R$4.976.895.515,31 R$ 92.002.509,14 R$ 5.068.898.024,45 xxxxxxxxx xxxxxx
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados fornecidos pela GPOR e IBGE
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Indicador 20B

Investimento Público total em educação pública incluídos os recursos do Fundo 
Constitucional em relação  ao Produto Interno Bruto – PIB do Distrito Federal. Prazo: 2024

Alcançou 
indicador?

NÃO

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Prevista
% 3,76% 3,96% 4,17% 4,40% 4,64% 4,90% 5,17% 5,47% 5,78% 6,12%

R$ 8.107.048.800,00 9.325.681.200,00 -

Meta Executada
% 4,21% 3,05% -

R$ 9.077.307.300,00 7.182.658.500,00 -

O  indicador 20B para o ano de 2017 não teve seu valor divulgado até o fechamento desse relatório .  O percentual obtido no indicador está vinculado ao Fundo 
Constitucional, exceto o PIB (Tabela 12).

Tabela 12: Investimento Público total em educação pública incluídos recursos do Fundo Constitucional

Exercício I. Fundo Constitucional 
do DF

II. Empenho 
Liquidado

II. Pagamento de Restos a 
Pagar Não Processados

IV. Investimento 
(I-II+III)

V. PIB
VI. % PDE 

(IV/V)

2015 R$ 2.194.874.798,76 R$ 6.801.138.371,31 R$ 86.665.764,93 R$ 9.082.678.935,00 R$ 215.613.000.000,00 4,21%

2016 R$ 1.129.566.353,49 R$ 5.977.336.542,45 R$ 92.566.241,47 R$  7.199.469.137,41 R$ 235.497.000.000,00 3,05%

2017 R$ 2.652.581.415,07 R$ 4.976.895.515,31 R$ 92.002.509,14 R$ 7.721.479.439,52 xxxxxxx xxxxxx
Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica com base nos dados fornecidos pela DIPLAN /GPOR e IBGE

         Além dos indicadores 20A e 20B, a meta 20 prevê a regulamentação da legislação em relação ao Custo Aluno Qualidade – CAQ para os níveis, etapas e modalidades de  
ensino dos alunos do Distrito Federal. Em 2017 a lei não foi regulamentada. A partir do momento de sua regulamentação,  será criado um indicador específico para seu cálculo e,  
consequentemente, sua análise. 
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Meta 21

Meta Texto da Meta Prazo

21
Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, 100% do atendimento escolar para todos os adolescentes que  
cumprem medida socioeducativa e internação cautelar, em consonância com os princípios dos direitos humanos e com 
qualidade pedagógica.

2016

Meta 21 Iniciadas
Não 

 Iniciadas
Realizadas Não realizadas Paralisadas Total

Estratégias
21.1, 21.10 21.5, 21.9, 21.11 21.2, 21.3, 21.4, 21.6,

21.8, 21.13

21.7, 21.12 -

13

Quantitativo 02 03 06 02 00
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Indicador 21A

Número absoluto de adolescentes que cumprem medida socioeducativa e internação 
cautelar.

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
SIM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta Executada 740 624 842

Para os resultados do indicador 21A foram utilizadas as matrículas dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação restrita nas unidades de  
internação de Planaltina, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas e Brazlândia. Ressalta-se que todos os alunos que cumprem medidas socioeducativas são atendidos pela Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal. 

A Meta 21 foi destinada ao atendimento de menores de idade em conflito com a lei,  ou seja, garantir aos socioeducandos, a possibilidade de ressocialização por  
intermédio da educação formal, sendo garantido, inclusive o direito a profissionalização.

Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as crianças compreendidas até 12 anos incompletos estão sujeitos apenas as medidas protetivas, enquanto os  
adolescentes, maiores de 12 anos  e menores de 18 anos podem receber também as medidas socioeducativas que tem o intuito de promover a reinserção do adolescente no contexto  
social por meio de acompanhamento de equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, psicólogos, professores, entres outros. 

Para a análise dos dados, deve ser levado em consideração que estes são flutuantes , isto é, apresentam variações em razão da quantidade de adolescentes que passam 
a fazer parte do sistema socioeducativo, assim como aqueles que deixam o sistema. Portanto, não há como obter resultados únicos do indicador 21A, porque o fluxo de alunos em  
cumprimento de medida socioeducativa modifica conforme ato infracional praticado, a duração do tempo da medida aplicada e possível reincidência.

Deve ser observado também que há socioeducandos estudando em escolas regulares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no entanto, por determinação legal e  
para evitar possível reação de hostilidade por parte da comunidade escolar, essa situação é mantida em sigilo.

A Meta 21 é atendida em 100%, ou seja, todos os jovens tem vaga garantida nas Unidades Escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Importante  
ressaltar que a maior parte dos adolescentes em conflito com a  lei são do sexo masculino. 
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Tabela 13: Matrículas do Socioeducativo em 2017

TOTAL DE MATRÍCULAS EM 2017

Unidade Escolar

Ensino Fundamental
Total Ensino Médio TotalAnos 

Iniciais
Anos 
Finais

CED Stella dos Cherubins Guimarães Trois 9 74 83 11 94

CED 310 de Santa Maria 25 97 122 24 146

CED São Bartolomeu (São Sebastião) 12 53 65 27 92

CED 104 do Recanto das Emas 11 123 134 153 287

TOTAL 57 347 404 215 619
                                                                          Fonte: Elaborada pela Equipe Técnica com base nos dados do Educacenso 

Tabela 14: Diário de internação – 1º semestre 2017 

EFETIVO DIÁRIO DE INTERNAÇÃO – 20/06/2017

HOMEM MULHER

Unidade de Internação Provisório Internação
Internação – 

Sanção
Provisório Internação Internação – Sanção

Santa Maria – 129 – 6 15 -

Recanto das Emas – 232 7 – – –

Planaltina – 93 – – – –

Brazlândia – 57 – – – –

São Sebastião (Provisório) 191 – – – – –

São Sebastião – 112 11 – – –

Saída Sistemática – 45 – – – –

TOTAL 191 668 18 6 15 0

TOTAL GERAL 898 socioeducandos internados.
                                                      Fonte: Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude.
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