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Implementação e Desafios



NÃO HAVERÁ QUALQUER DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO SE MANTIVERMOS ESTE MODELO DE PAÍS. 
QUAL NOSSO PROJETO PARA O BRASIL?

O    D E S A F I O   

PARA O  BRASIL

Ainda somos um país com mais jovens do que idosos.

IBGE, 2019

47,3 milhões de jovens no país, de 15 a 29 anos

Brasil ocupa a 71ª posição num ranking de 

competitividade mundial que analisa 141 países. A 
falta de jovens preparados para o mundo do 
trabalho, é um dos fatores.
Fórum Econômico Mundial, 2019

12,5% 
na rede
privada

87,5%
na rede
pública

7,5  milhões de jovens no Ensino Médio

Apenas 20% dos jovens brasileiros cursam Ensino Superior

8 entre as 10 empresas mais valiosas do mundo 
apostam em inovação e conhecimento como 
principal vantagem. 

Capital intelectual tem sido o centro da criação de 
valor nas empresas.



Impactos da 
pandemia

Aumento da evasão: estudos 
apontam para uma evasão 

35% no Ensino Médio
Itaú Social, 2021

Queda na renda dos jovens: 
jovens brasileiros terão, por 
causa do fechamento das 

escolas, uma queda de 8% em 
sua renda futura — o dobro do 
projetado para a região da 
América Latina e Caribe, de 4%
FMI, 2021

Formação profissional dos jovens 
como uma das 11 prioridades para a 
retomada do crescimento econômico 
pós pandemia para o Fórum 
Econômico Mundial 

Pelo mundo:

Plano de infraestrutura 
humana de Biden e retomada 
União Europeia: investimento 
em aprendizagem, formação 
para o trabalho  e 
competências digitais

Possível redução de 
contratações de jovens:
Estudo OCDE já indica 
redução de 30% em países 
como Austrália até 2023

No Brasil:

Educação profissional no 
Brasil está em 11% das 
matriculas do ensino médio. 
Na OCDE, são 42%
OCDE, 2020



A SOLUÇÃO ESTÁ NA

EDUCAÇÃO PÚBLICA

▪ 84,1% das matrículas do Ensino Médio estão na rede pública estadual

▪ A rede estadual concentra 95,9% dos alunos da rede pública inteira

Dos egressos do Ensino Médio, 80% não irão para a universidade. 
Cerca de 15 milhões de jovens irão direto para o trabalho, sem qualquer 
qualificação

Censo, 2020

Ou seja, não haverá desenvolvimento socioeconômico
sem a inserção produtiva desta população

INEP, 2020 

Enquanto isso, todos os estados estão 

iniciando o processo de

reformulação do Ensino Médio.

Eles querem e precisam e orientação.

O P O R T U N I D A D E 

Se reformatado como um aliado da educação

pública, o Sistema S poderá articular as

demandas do setor privado e ofertar EPT como

parte integrante do Ensino Médio nas escolas



Reforma do 
Ensino Médio

1. Trajetória

2. Pilares

Flexibilização e 
Diversificação

Articulação com Educação 
Profissional e Tecnológica

Educação em tempo integral
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Formulação e Regulamentação Implementação

Reunião 
CONSED/MEC 

PL 6840 Grupo 
Consed

MP 746 Lei 
13.415

Currículos 1º 
ano

1º e 2º 
anos

Ensino Médio 
completo

Projeto de vida e 
Protagonismo



COMO ESTÁ HOJE QUAIS SÃO OS 

DESAFIOS

Necessidade de maior detalhamento para regulamentações 
específicas, como por exemplo: notório saber, 
estabelecimento de parcerias e financiamento

Prazos para implementação e desigualdade entre estados

Falta de apoio e direcionamento aos estados

59.3%
16 estados com currículos 
homologados

Cronograma e pandemia

Ausência de agenda nacional

Regulamentação

Estados com 
apoio do Itaú 
Educação e 
Trabalho para 
políticas de EPT



Obrigada


