Com força de lei, documento elenca os
objetivos para o ensino em Brasília até 2024
META 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches públicas e conveniadas, de forma a
atender no mínimo 60% da população dessa faixa etária, sendo no mínimo 5% a cada ano até
o ﬁm da vigência deste Plano Distrital de Educação – PDE, e ao menos 90% em período
integral.

META 2
Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos estudantes a
partir dos 6 anos de idade, ao ensino fundamental de 9 anos, assegurando, também, a
conclusão dessa etapa até os 14 anos de idade até o último ano de vigência deste plano.

META 3
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e
elevar, até o ﬁm do período de vigência deste plano, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 100%, assegurando o acesso, a permanência e a aprendizagem.

META 4
Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deﬁciência, transtorno global
do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, com transtorno do déﬁcit de
atenção e hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, disortograﬁa, disgraﬁa, dislalia,
transtorno de conduta, distúrbio do processamento auditivo central – DPA(C) ou qualquer
outro transtorno de aprendizagem, independentemente da idade, garantindo a inclusão na
rede regular de ensino ou conveniada e o atendimento complementar ou exclusivo, quando
necessário, nas unidades de ensino especializadas.

META 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o ﬁm do terceiro ano do ensino fundamental.

META 6
Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 60% das escolas públicas, de forma a
atender pelo menos 33% dos estudantes da educação básica, por meio da ampliação de no
mínimo 10% ao ano da matrícula de educação integral nas unidades escolares já ofertantes,
até o último ano de vigência deste plano.

META 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria
do ﬂuxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o Distrito Federal, em todos os anos de
vigência deste plano, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas.

META 8
Garantir a educação básica a toda a população camponesa do Distrito Federal, em escolas do
campo, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudos, no último ano de vigência deste
plano, com prioridade em áreas de maior vulnerabilidade social, incluindo população de
baixa renda, negros, indígenas e ciganos, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística – IBGE ou à Companhia de Planejamento do Distrito Federal –
Codeplan, conforme Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002, que institui as diretrizes
operacionais para a educação básica nas escolas do campo.

META 9
Constituir na rede pública de ensino condições para que 75% das matrículas de educação de
jovens, adultos e idosos sejam ofertadas aos trabalhadores, na forma integrada à educação
proﬁssional, nas etapas de ensino fundamental (1º e 2º segmentos) e médio (3º segmento)
em relação à demanda social, sendo 25% a cada três anos no período de vigência deste
plano.

META 10
Garantir, na rede pública de ensino do Distrito Federal, a oferta de escolarização às pessoas
jovens, adultas e idosas em cumprimento de pena judicial de privação de liberdade no
sistema prisional do Distrito Federal, de modo que, até o último ano de vigência deste plano,
no mínimo 50% dessa população esteja atendida em um dos segmentos da educação de
jovens, adultos e idosos – EJAIT na forma integrada à educação proﬁssional.

META 11
Triplicar as matrículas da educação proﬁssional técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta em pelo menos 75% da expansão na rede pública, priorizando a
educação integrada ao ensino médio.

META 12
Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 65%, ampliando a participação da
oferta federal e a participação na oferta pública distrital de forma a aumentar 1% da taxa
bruta ao ano até o último ano de vigência deste plano.

META 13
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do
corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior do Distrito
Federal para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% doutores.

META 14
Elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a
atingir a titulação de 2,2 mil mestres e 950 doutores por ano.

META 15
Garantir, em regime de colaboração com a União, no prazo de um ano da publicação deste
plano, a política distrital de formação dos proﬁssionais da educação de que trata o art. 61, I, II
e III, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), assegurando formação adequada a todos no prazo de
vigência deste plano.

META 16
Formar, até o último ano de vigência deste plano, a totalidade dos proﬁssionais de educação
que atuam na educação básica pública em cursos de especialização, 33% em cursos de
mestrado stricto sensu e 3% em cursos de doutorado, nas respectivas áreas de atuação
proﬁssional; e garantir a todos os proﬁssionais da educação básica formação continuada em
sua área de atuação, considerando as necessidades, as demandas e as contextualizações do
sistema de ensino do Distrito Federal.

META 17
Valorizar os proﬁssionais da educação da rede pública de educação básica ativos e
aposentados, de forma a equiparar seu vencimento básico, no mínimo, à média da
remuneração das demais carreiras de servidores públicos do Distrito Federal com nível de
escolaridade equivalente, até o quarto ano de vigência deste plano.

META 18
Adequar, no prazo de dois anos, os planos de carreira dos proﬁssionais da educação do
Distrito Federal, mediante os compromissos assumidos neste plano, bem como nas
referências nacionais para os planos de carreira dos proﬁssionais da educação básica
pública.

META 19
Até um ano após a publicação deste plano, adequar a ele a Lei de Gestão Democrática e
elaborar leis do sistema distrital de educação e de responsabilidade educacional, em
consonância com as orientações nacionais.

META 20
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a duplicar o atual percentual
de investimento em relação ao Produto Interno Bruto – PIB do Distrito Federal, assegurando
ampliação gradual de 3,23% para 6,12% (recursos do Fundo Constitucional — FCDF —
incluídos) até o ﬁm deste plano, tendo, ainda, como referência para o ﬁnanciamento da
educação o investimento per capita em todos os níveis, as etapas e as modalidades de
ensino com base no Custo Aluno Qualidade Inicial, a ser deﬁnido em função da realidade
social.

META 21
Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, 100% do atendimento escolar para
todos os adolescentes que cumprem medida socioeducativa e internação cautelar, em
consonância com os princípios dos direitos humanos e com qualidade pedagógica.
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