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Educação Básica



Educação Básica não sofre crise (?!)
Evolução das Matrículas na Educação Básica (Privada)

Brasil - 2012 a 2016

Etapas de Ensino 2012 2013 2014 2015 2016 % 
2016/2015

CAGR³
2012-2016

Creche 929.737 999.242 1.061.685 1.101.197 1.151.815 4,6% 5,5%
Pré-escola 1.175.647 1.217.250 1.260.529 1.220.734 1.223.347 0,2% 1,0%
Ensino Fundamental -
Anos Iniciais 2.482.066 2.576.889 2.674.318 2.705.172 2.754.000 1,8% 2,6%

Ensino Fundamental -
Anos Finais 1.788.866 1.797.952 1.802.692 1.794.438 1.805.600 0,6% 0,2%

Ensino Médio Total1 1.066.163 1.065.039 1.070.358 1.049.902 1.016.498 -3,2% -1,2%
Total das etapas de 
ensino acima 7.442.479 7.656.372 7.869.582 7.871.443 7.951.260 1,0% 1,7%

Total de todas as etapas 
de ensino² 8.322.219 8.610.032 9.090.781 9.057.032 8.983.101 -0,8% 1,9%

1 Inclui matrículas do normal/magistério e integrado à educação profissional.

2 Incluindo Educação Profissional, Educação Especial e EJA.

Fonte: MEC/INEP. Elaboração - Hoper Educação.

³ CAGR (Compound Annual Growth Rate – Taxa Composta Anual de Crescimento): Taxa de crescimento anual, não linear, referente a um determinado fenômeno , em um dado período de tempo.

https://maps.google.com/?q=1.101&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=482.066&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=066.163&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1.070&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=442.479&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=983.101&entry=gmail&source=g


Por que a Educação Básica vai mudar? 

Justo agora?



Nova trajetória do aluno (MP 2016)

Creche Ed. 
Infantil Ens.  Fund. I Ens. Fund. II

Linguagens e suas 
tecnologias

Matemática e suas 
tecnologias

Ciências da 
Natureza e suas 
tecnologias

Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas

Formação Técnica 
e Profissional

Ensino Médio



Quantos itinerários uma 
escola poderá oferecer?



Novo Ensino Médio:

¼ do 
currículo 

obrigatório

60% currículo 
obrigatório – BNCC

(840 horas)

40% 
eixos/optativas

(560 horas)

800 horas / PCN 
13 disciplinas

Situação atual Novo currículo BNCC Carga horária nova

Enem, Vestibular
Curso técnico 
Mercado de 

trabalho



O que fazer com tanta 
liberdade?



Momentos de decisão das famílias

Ao nascer

Em breve:

Ao nascer

No Fundamental I

No Ensino Médio

Hoje:

Apresentador
Notas de apresentação
Ao nascer: “creche, babá ou avó?, qual creche?”No Fundamental I: Quem dará a melhor atenção ao meu filho para ele se desenvolver?No Ensino Médio – particular e público: Qual é a escola que tem as melhores chances de levar meu filho para:O mercado de trabalhoA faculdade de preferência: pública, privada, no Brasil ou no exteriorEm que itinerário formativo?Com quais optativas?



Nova identidade dos diferentes segmentos



Nova 
definição de 
qualidade

Apresentador
Notas de apresentação
Personalizar, personalizar, personalizarDesafio:Desenvolvemos todas as estratégias para apresentar conteúdos decentes/organizar o currículo.Isso vai mudar!!!Vai ganhar quem tiver a melhor propostaAtender talentos dos alunosFalar com elesPermitir que falemCriar ambiente agradávelPreparar para o Século XXI, mundo que não existe, economia globalSocioemocionais, inglês, código, empreendedorismo...



Vamos contar
com a sorte: e se 
a lei não pegar?



Como resolver a equação? A conta é simples:

Escola

Curso extra

transporte

Jovens sozinhos em casa

Escola

Outros



A dica?

Conhecer seu público

Dar voz ao aluno



O que isso 
tem a ver com 

o Ensino 
Superior?

Apresentador
Notas de apresentação
Seus alunos chegarão diversos: “vêm sem formação” terá muitos outros significados...Será que virão com mais expectativas, se a reforma der certo?Há espaço para ajudar as escolas – e ajudar a formar seus futuros alunos



Vocês podem fazer parte deste processo!

Obrigada

Betinastaa@gmail.com



Saiba mais

Bússola Educacional
Não é a crise econômica que tira alunos 
das escolas particulares
Autora: Betina von Staa

Leia Completo

https://www.eventials.com/hoper_educacao/webinar-gratuito-a-reforma-do-ensino-medio-e-o-mercado-de-educacao-basica/
https://www.eventials.com/hoper_educacao/webinar-gratuito-a-reforma-do-ensino-medio-e-o-mercado-de-educacao-basica/
http://www.hoper.com.br/single-post/2017/12/05/N%C3%83O-%C3%89-A-CRISE-ECON%C3%94MICA-QUE-TIRA-ALUNOS-DAS-ESCOLAS-PARTICULARES
http://www.hoper.com.br/single-post/2017/12/05/N%C3%83O-%C3%89-A-CRISE-ECON%C3%94MICA-QUE-TIRA-ALUNOS-DAS-ESCOLAS-PARTICULARES
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