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INTRODUÇÃO 

O presente estudo é um recorte do Panorama das Escolas da Educação 

em Tempo Integral (ETI) no Brasil, que cobre todas as subetapas da educação 

básica, mas aqui, por conta do espaço, focará apenas no Ensino Médio. Seu 

principal objetivo é fazer, transcorridos cinco anos do PNE (2014/2019), um 

balanço da evolução das estratégias da Meta 6, que visa “oferecer educação em 

tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 

de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos 

(as) da educação básica” (BRASIL, 2014).  

Pretende-se, assim, propor uma forma de monitorar a situação das 

estratégias dessa Meta, que são passíveis de uma abordagem quantitativa e que 

contam com dados disponíveis, analisando os resultados obtidos pelas escolas 

nesse período, estratificados por etapas da educação básica e redes de ensino, 

o que acaba por incluir a rede privada na análise, embora ela esteja fora do 

escopo da Meta 6.  

As análises aqui realizadas tratam apenas do nível nacional e visam 

proporcionar aos gestores educacionais dos sistemas escolares públicos e 

privado uma visão mais nítida de sua respectiva rede, para que, de posse dessas 

informações, possam agir para alcançar as metas estabelecidas e, assim, 

diminuir os eventuais níveis de desigualdade existentes, implementando as 

estratégias previstas em seus planos de educação. Não obstante, na pesquisa 

completa disponibilizaremos, em uma planilha de dados, os resultados 

desagregados não só para o Brasil, mas também para os Estados e Municípios. 

Nesse sentido, os objetivos do Panorama ora proposto são os seguintes: 

retratar as estratégias da Meta 6, passíveis de mensuração, referentes às 

escolas do público alvo da ETI; fazer um balanço da evolução dessas 

estratégias, após cinco anos de vigência do PNE; trazer informações sobre a 



situação da ETI na rede privada; subsidiar o aprimoramento ou a reorientação 

dos programas e ações relativos à promoção equitativa da Educação de Tempo 

Integral nas escolas do país. 

 

FONTES E METODOLOGIA 

A fonte de dados utilizadas para este estudo é Censo da Educação Básica 

(2014 e 2019), realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2015; 2020). Em relação aos 

conceitos de educação em tempo integral e seus correlatos, adotamos as 

definições explicitadas Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação – 2018 (INEP, 2018), que estão relacionadas 

diretamente aos indicadores criados para monitorar a evolução da Meta 6. Infere-

se dessas definições que a escola de educação em tempo integral não é aquela 

que oferece a jornada integral a 100% de seus alunos, mas sim a que oferta esse 

tipo de ensino para pelo menos 25% dos alunos que compõe seu público alvo.  

No nível da escola, os elementos das estratégias que procuramos 

apreender, com maior ou menor êxito em sua operacionalização, foram os 

seguintes: priorização da oferta da ETI de escolas em comunidades pobres ou 

em situação de vulnerabilidade social, do campo, indígenas e quilombolas (6.2 

e 6.7); ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola 

(6.1); ampliação da estrutura escolar (6.3); e articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos (6.4).  

Para mensurar os elementos dessas cinco estratégias da Meta 6 do PNE, 

apresentaremos um conjunto de estatísticas descritivas e de indicadores 

educacionais – os quais estão devidamente descritos no trabalho completo –, 

que subsidiarão as análises levadas a cabo neste estudo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção, por conta de espaço, apresentaremos apenas as análises 

referentes às estratégias 6.2 e 6.3, que trazem resultados apenas de 2019 – para 

outras estratégias também temos os resultados de 2014. No ensino médio, o 

total de escolas no país, que possuem pelo menos um aluno do público alvo da 

educação em tempo integral, era de 27.778 em 2014, e de 28.857, em 2019. Já 



o percentual de estabelecimentos que oferecem a ETI nesse período cresceu de 

6,2% para 11,4%, que é um aumento importante.  

 Para aferir a prioridade da oferta da ETI em escolas situadas em áreas de 

vulnerabilidade social, utilizaremos o indicador de nível socioeconômico (INEP, 

2014), contemplando as escolas que se situaram nos níveis baixo e muito baixo 

da sua escala. Das 28.857 escolas de 2019 analisadas, 24.671 possuem essa 

informação, de modo que abarcamos mais de 4/5 delas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Nível Socioeconômico das Escolas de Ensino Médio, por redes de 

ensino – Brasil – 2019. 

Redes Escolas Outras de ETI Total 

F
e

d
e

ra
l Não Vulnerável 

172 149 321 

53,6% 46,4% 100,0% 

Vulnerável 
0 3 3 

0,0% 100,0% 100,0% 

E
s

ta
d

u
a
l 

Não Vulnerável 
13922 2012 15934 

87,4% 12,6% 100,0% 

Vulnerável 
1856 255 2111 

87,9% 12,1% 100,0% 

M
u

n
ic

ip
a

l 

Não Vulnerável 
123 16 139 

88,5% 11,5% 100,0% 

Vulnerável 
33 1 34 

97,1% 2,9% 100,0% 

P
ri

v
a

d
a

 

Não Vulnerável 
5855 234 6089 

96,2% 3,8% 100,0% 

Vulnerável 
9 31 40 

22,5% 77,5% 100,0% 

Fonte: Indicador de Nível Socioeconômico 2013/INEP. Elaboração dos autores. 

 

Na rede federal há três escolas que atendem alunos vulneráveis e todas 

são de ETI. Na rede estadual, que concentra o maior número de 

estabelecimento, das escolas vulneráveis, apenas 12,1% destas oferecem a ETI. 

Na rede municipal, cujo número de estabelecimentos nesta etapa de ensino é 

bastante reduzido, pois não é prioritário para esse ente subnacional, apenas 

2,9% das escolas consideradas vulneráveis ofertam a ETI. Na rede privada, dos 

40 estabelecimentos de ensino que atendem esses alunos, 31 deles é de ETI, o 

que equivale a quase 78%.  

Esses resultados mostram que a educação em tempo integral no ensino 

médio é ofertada de modo pouco abrangente aos estudantes que mais precisam, 



pois na rede estadual a ETI, que é maior delas, não chega a atingir 1/5 das 

escolas vulneráveis. Nas redes federal e particular, que costumam abrigar 

alunos de nível socioeconômico mais alto, esse tipo de ensino chega a mais de 

3/4 de suas escolas, evidenciando, assim, certa discrepância entre as redes. 

Ademais, é preciso estabelecer um parâmetro que nos permita avaliar o nível de 

equidade da oferta desse tipo de ensino. 

 Sobre a estrutura a infraestrutura predial, temos informações sobre as 

28.857 escolas, em 2019 (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Infraestrutura Predial e Espaços Educativos das Escolas de Ensino 

Médio, por redes de ensino – Brasil – 2019.  

Redes Escolas Não Adequada Adequada Total 

F
e

d
e

ra
l Outras 

204 90 294 

69,4% 30,6% 100,0% 

ETI 
175 117 292 

59,9% 40,1% 100,0% 

E
s

ta
d

u
a
l 

Outras 
16153 993 17146 

94,2% 5,8% 100,0% 

ETI 
2105 427 2532 

83,1% 16,9% 100,0% 

M
u

n
ic

ip
a

l 

Outras 
157 11 168 

93,5% 6,5% 100,0% 

ETI 
18 2 20 

90,0% 10,0% 100,0% 

P
ri

v
a

d
a

 

Outras 
7294 669 7963 

91,6% 8,4% 100,0% 

ETI 
368 74 442 

83,3% 16,7% 100,0% 

Fonte: Censo da Educação Básica 2019/INEP. Elaboração dos autores. 

 
A infraestrutura predial da rede federal, apresenta resultados satisfatórios, 

com relevante vantagem para as escolas de ETI, uma vez que 40,1% delas 

indicaram ter uma estrutura adequada para a oferta desse tipo de ensino, ao 

passo que as demais atingiram 30,6%. 

 Na rede estadual, que concentra a maioria das escolas do ensino médio, 

os resultados também são favoráveis aos estabelecimentos que oferecem a ETI 

em relação aos demais, porém, em patamares consideravelmente menores em 

termos de estrutura adequada, sendo de 16,9% para os primeiros e 5,8% para 

os segundos. 



 Na rede municipal, os indicadores da estrutura predial novamente são 

favoráveis às escolas que ofertam a ETI (10,0%) quando comparado com as 

demais (6,5%). Na rede privada, mais uma vez a vantagem é das escolas de ETI 

em relação às outras, cujos resultados nesse indicador são de, respectivamente, 

16,7% e 8,4%. 

 A rede federal, embora seja pequena, apresentou resultados muito acima 

das demais redes no que diz respeito à adequação da infraestrutura predial para 

a oferta da ETI. Já as redes estadual e privada se encontram em uma situação 

semelhante nesse quesito, e a municipal está um pouco abaixo. Além disso, 

apesar desses resultados mostrarem a vantagem das escolas de ETI sobre as 

demais, nas quatro redes, estamos longe de universalizar a infraestrutura 

adequada para este tipo de ensino. 

  

CONCLUSÃO 

 Esse é apenas um recorte de um estudo bem mais abrangente, que 

apresenta uma proposta de retrato inicial e balanço da evolução das estratégias 

da Meta 6 do PNE para as redes do país. 
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