
escolas
180,6 mil

de matrículas
47,9 milhões

EDUCAÇÃO BÁSICA

QUASE A METADE DOS ALUNOS 
MATRICULADOS SÃO ATENDIDOS 
PELOS MUNICÍPIOS 

32%
na rede 
estadual

0,8%
na rede
federal

88,9%
em área
urbana

19,1%
na rede
privada

CRECHES
ANOS INICIAIS

ANOS FINAISPRÉ-ESCOLAS

83,9%
na rede estadual

7,5 milhões
de matrículas

12,5%
na rede privada

3%
na rede federal

10,8%
em tempo integral

17,8%
de matrículas no
turno noturno

Na rede pública, 11,7% das 
matrículas são em tempo 
integral

95%
das matrículas em 
escolas urbanas

41%
estudam em escolas
com mais de 500 alunos

ENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO MÉDIO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORES E DIRETORES

na rede
estadual

na rede
privada

na rede
federal

na rede
municipal

41,2% 38,3% 18,7% 1,8%

TRAJETÓRIA

48,1%

71,4%
na rede 

municipal

27,9%
na rede
privada

10,5%
em escolas da

zona rural

de matrículas em 
creches e pré-escolas

8,9 milhões

71,4
mil

CRECHES EM 
FUNCIONAMENTO
NO BRASIL

de matrículas
(2,5 milhões públicas e 
1,3 milhões privadas)

3,8 milhões
das matrículas em 
tempo integral

das matrículas em creches privadas estão em instituições 
conveniadas com o poder público  

56,4%

45,3%

localizadas em 
escolas urbanas

86,7%

oferecem os anos iniciais do ensino fundamental
109,6 mil escolas

dos estabelecimentos que oferecem anos iniciais têm até
50 alunos e apenas 3,9% têm mais de 500

38,8%

de matrículas
15 milhões

na rede municipal 
67,6%

na rede privada
19,2%

de matrículas
11,9 milhões

na rede municipal 
42,9%

na rede estadual
41,6%

na rede privada
15,4%

frequentam o 
turno diurno

99,6%

na rede estadual
13,1%

matrículas em
tempo integral

9,4%

102 mil
escolas 

599 mil
atuam na
educação

infantil

1,4 milhão
atuam no

ensino
fundamental

507,9 mil
atuam no

ensino
médio

5,2 milhões
de matrículas

11,1%
das matrículas

em tempo
integral

26,9 milhões de matrículas

1,9
milhão DE MATRÍCULAS

2,2 MILHÕES DE DOCENTES
NA EDUCAÇÃO BÁSICA 94,2%

de aprovação nos 
anos iniciais do 

ensino fundamental 
em 2018* 

88,1%
de aprovação nos 

anos finais do 
ensino fundamental

83,4%
de aprovação 

no ensino médio

80,8%
são do sexo

feminino

86,4%
têm formação

superior

161,4 MIL DIRETORES

Taxas de insucesso (reprovação + abandono) 
por município e etapa de ensino – Brasil 2018 

ANOS INICIAIS ENSINO MÉDIOANOS FINAIS

Onde estão os alunos?

Infográfico elaborado pela Ascom/Inep com base nos dados do Censo Escolar 2019 Fonte: Elaborado pela Deed/Inep com base nos dados do Censo Escolar 2019

* os dados sobre trajetória escolar do Censo são calculados com base no ano anterior à coleta


