
Programa Brasil na Escola 

Programa instituído, com o objetivo precípuo induzir e fomentar estratégias e 

inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com 

equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino 

Fundamental, apoiando a execução das metas 2 e 7 do Plano Nacional de Educação 

(PNE).   

2. Objetivos do Programa: 

● Elevar a frequência escolar nos anos finais do ensino fundamental; 

● Diminuir os índices de evasão e abandono escolar nos anos finais do ensino 

fundamental; 

● Diminuir os índices de reprovação nos anos finais do ensino fundamental; 

● Diminuir a distorção idade-série nos anos finais do ensino fundamental; 

● Elevar a aprendizagem e, consequentemente, o desempenho nas avaliações 

nacionais; 

● Contribuir para a consecução das Metas 2 e 7 do PNE. 

Busca-se por meio desta política educacional desenvolver ações que proporcionem 

a elevação na qualidade do ensino e maximizem o atingimento das metas do Plano 

Nacional de Educação, sobretudo das metas 2 e 7, as quais tratam, respectivamente, da 

permanência e das aprendizagens para o Ensino Fundamental. 

O Programa é executado pela Secretaria de Educação Básica por meio da Diretoria 

de Políticas e Diretrizes da Educação Básica, no âmbito da Coordenação-Geral do Ensino 

Fundamental (DPD/COGEF). 

3. Base Legal: 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; 
https://www.fnde.gov.br/legislacoes/institucional-leis/item/5774-lei-n%C2%BA13-005,-de-25-de-junho-de-2014  

http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
https://www.fnde.gov.br/legislacoes/institucional-leis/item/5774-lei-n%C2%BA13-005,-de-25-de-junho-de-2014


Resolução nº 10, de 23 de julho de 2021; 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-10-de-23-de-julho-de-2021-334543984  

Portaria nº 177, de 30 de março de 2021. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714  

 

4. Público-Alvo:  

Unidades Escolares ofertantes dos anos finais do ensino fundamental.  
 
 
5. Eixos do Programa: 

I- Apoio Técnico e Financeiro às Escolas- é focalizado nas escolas que atende com 

maior ênfase as populações com maior vulnerabilidade social e as escolas que 

apresentam índices de fluxo escolar e aprendizagens mais baixa. 

 II- Valorização de Boas Práticas- tem a finalidade de promover reconhecimento e 

disseminação das boas práticas adotadas em prol da melhoria das aprendizagens com 

equidade dos estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental.  

 III- Inovação- tem por finalidade estimular as redes de ensino na elaboração e 

implementação de novos modelos pedagógicos para o aprimoramento das estratégias de 

ensino e aprendizagem, bem como de liderança e gestão escolar.   

5.1 Sobre os Eixos: 

 O Eixo “Apoio técnico e financeiro” tem duas finalidades principais: 

I - Fortalecer as lideranças para aprimoramento das competências/habilidades 

de   gestão a partir do uso de informações educacionais e evidências científicas, e auxílio 

na tomada de decisão e planejamento de ações; 

II - Aperfeiçoar a organização pedagógica e escolar, de modo a implementar projetos e 

rotinas que permitam a melhoria das aprendizagens e diminuição da reprovação, com 

especial atenção às transições entre as etapas, por meio de acompanhamento 

personalizado do desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, bem 

como ampliação da jornada escolar.  

 

Poderão participar do eixo “apoio técnico e financeiro” as escolas públicas pertencentes 

das redes de ensino que aderiram ao Programa e que possuam pelo menos uma das 

seguintes características: 

I – Escolas públicas ofertantes dos anos finais do ensino fundamental com IDEB 

inferior 3,5; ou 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-10-de-23-de-julho-de-2021-334543984
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-177-de-30-de-marco-de-2021-311650714
https://www.gov.br/mec/pt-br/brasil-na-escola/adesao-ao-programa


II - Escolas públicas ofertantes dos anos finais do ensino fundamental que possuam 

mais de 70% dos alunos oriundos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF; 

 

Poderão ainda ser incluídas escolas públicas ofertantes dos anos finais do ensino 

fundamental sem IDEB. 

No momento da adesão ao Programa, as secretarias de educação realizaram a indicação 

das escolas que atendem esses critérios e que poderão participar do eixo apoio técnico e 

financeiro. A Secretaria de Educação Básica procedeu à validação das escolas indicadas 

conforme disponibilidade orçamentária.  

 
 O eixo “Valorização de boas práticas” tem como finalidade: 

Promover o reconhecimento e disseminação das boas práticas em prol da melhoria 

das aprendizagens com equidade. Além da divulgação de boas práticas, está previsto, no 

âmbito desse eixo, repasse financeiro às escolas que se enquadrem em um dos 

seguintes requisitos: 

 
I – Estar entre as 2.000 (dois mil) escolas públicas ofertantes dos anos finais do ensino 

fundamental que possuírem os menores percentuais de estudantes nos níveis de 

proficiência de 0 a 4 nos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica; ou 

II – Estar entre as 8.000 (oito mil) escolas públicas ofertantes dos anos finais do ensino 

fundamental que possuírem a maior variação de percentual de estudantes nos níveis de 

proficiência de 0 a 4 nos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, 

considerando as duas últimas edições. 

 

O repasse financeiro só será realizado em 2022, considerando-se as notas do SAEB 

2019 e 2021 e estará condicionado à disponibilidade orçamentária. 

Importante ressaltar que as escolas precisam fazer parte das redes de ensino que 

aderiram ao Programa. 

 

 O eixo “Inovação” tem como objetivo: 

Apoiar ações inovadoras com a finalidade de estimular as redes de ensino na 

elaboração e implementação  de novos modelos pedagógicos para o aprimoramento das 

estratégias de ensino/aprendizagem, bem como de liderança e gestão escolar que elevem 

a aprendizagem,  a permanência e o fluxo escolar, favorecendo a criação de banco de 

práticas exitosas, previamente testadas e avaliadas. 

       Além da proposta de formações sobre o tema e divulgação de pesquisas e materiais, 

está previsto o lançamento de um edital público para apoio a projetos inovadores 

realizados por escolas públicas ofertantes dos anos finais do ensino fundamental.  O 



edital apresentará as formas de fomento, bem como as diretrizes e procedimentos para 

candidatura, seleção, implementação e avaliação. 

6. Fases de Adesão: 

As Secretarias de Educação dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, 

deverão realizar a adesão ao Programa, sendo esta uma condição necessária para que 

as escolas com oferta para os anos finais do ensino fundamental de sua rede educacional 

possam participar do Programa. A adesão compreende os seguintes procedimentos a 

serem adotados pelas Entidades Executoras: 

a) Acesso ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 

Educação – SIMEC; 

b) Seleção das escolas que poderão participar do Eixo Apoio Técnico e Financeiro, com 

base na lista de escolas elegíveis disponibilizada no Simec pela Secretaria de Educação 

Básica do Ministério da Educação - SEB-MEC; 

c) Indicação do coordenador local e substituto do Programa para atuarem como pontos 

focais da SEB/MEC, no âmbito da implementação do Programa; 

d) Assinatura do Termo de adesão. 
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