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1. Caracterização do Ensino Médio no Mundo

2. Agenda Internacional para o Ensino Médio no âmbito das Nações Unidas e da UNESCO

3. Experiências internacionais e o Ensino Médio brasileiro

4. Ações e recomendações da UNESCO para as políticas públicas  

Ensino Médio: Panorama e Experiências Internacionais
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Características do Ensino Médio no Mundo

• Referência de classificação dos níveis educacionais:

o Classificação Internacional Normalizada da Educação (CINE) ou
International Standard Classification of Education (I S C E D) 

o Instituto Internacional de Estatística da UNESCO (UIS)

o Enquadramento: nível 3

• Denominações: Ensino Médio ou Secundária Alta

• Idade:

o Ingresso: 14 a 16 anos
o Conclusão: 17 a 18 anos

• Objetivos: consolidar os conhecimentos e preparar para continuidade de estudos 
(Formação Geral) ou para o trabalho (Profissional) ou ambos.

• Programas de ensino: mais diversificados de conteúdo, maior espectro de 
opções e de ramificações dentro do mesmo nível.

• Duração: 2 a 4 anos

• Acesso a níveis superiores: variável 
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Indicadores Internacionais (Relatório GEM/UNESCO 2016)

Ensino Médio

• Taxa de matrícula líquida: 63% 

• Taxa de conclusão do Ensino Médio: 53% 

• Percentual de jovens na idade do Ensino Médio fora da escola: 49% (142 milhões)

TVET 

• Percentual de participação da TVET na matrícula total do EM: 23% 

• Percentual de jovens  de 15 a 24 anos matriculados em TVET: 3%
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Ensino Médio: Desafios Internacionais (Relatório GEM/UNESCO 2016)

Taxa Líquida de 
Matrícula 

63% 

(2014)

Países de baixa renda – 40%

Países de renda média baixa – 52%

Países de renda média alta – 77%

Países de renda alta – 92%
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Taxa de Conclusão 

Países de renda 
alta: 84%

Países de renda 
média alta: 43%

Países de renda 
média baixa: 38% 

Países de baixa 
renda: 14%

Ensino Médio: Desafios Internacionais (Relatório GEM/UNESCO 2016)
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Total de jovens na idade do Ensino 
Médio fora da escola: 142 milhões

(2014)

Países de renda 
alta: 

4 milhões

Países de renda 
média alta: 

22,9 milhões

Países de renda 
média baixa: 

91,7 milhões 

Países de baixa 
renda: 

23,2 milhões

Ensino Médio: Desafios Internacionais (Relatório GEM/UNESCO 2016)
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• Acesso, permanência e conclusão

• Desigualdades (equidade)

• Transição Escola/Trabalho

• Resultados de aprendizagem/qualidade

• Habilidades para o século XXI

Desafios 
mundiais do 

Ensino Médio

Transformações da sociedade

Ensino Médio: Desafios Internacionais
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Pressão para que as escolas de ensino médio considerem e incorporem novas 
abordagens de ensino, novas propostas pedagógicas

Necessidade de diversificar as opções de trajetória de formação

Ensino Médio: Desafios Internacionais
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Ensino Médio na Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Compromisso global ODS 4:
“Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover 

oportunidades de  aprendizagem ao longo da vida para todos”

4.1  Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem uma educação primária 
e secundária gratuita, equitativa e de qualidade, que conduza a resultados de 
aprendizagem relevantes e eficazes. 

4.3   Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres à 
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a 
diversidade. 

4.4  Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 
trabalho decente e empreendedorismo

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável...
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A agenda 2030 inclui, pela primeira vez, o 
Ensino Médio:

Motivados por nossas conquistas significativas 
na expansão do acesso à educação nos últimos 
15 anos, vamos garantir o fornecimento de 
educação primária e secundária gratuita, 
equitativa, de qualidade e com financiamento 
público por 12 anos, dos quais ao menos nove 
anos de educação obrigatória, obtendo, assim, 
resultados relevantes de aprendizagem.

(Declaração de Incheon, 2015)

Ensino Médio na Agenda 2030 – Marco de Ação ODS 4/UNESCO
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Estratégias Meta 4.1.: 

• Instituir políticas e leis que garantam 12 anos de educação primária e secundária 
gratuita, financiada pelo governo, inclusiva, equitativa e de qualidade, dos quais pelo 
menos nove anos sejam compulsórios para todas as crianças e resultem em 
aprendizagem relevante...

• Definir padrões e revisar currículos para garantir qualidade e relevância em relação 
ao contexto, incluindo habilidades, competências, valores, aspectos culturais, 
conhecimentos e sensibilidade de gênero.

• Fortalecer a eficiência e a eficácia de instituições, lideranças escolares e governança, 
por meio de maior envolvimento das comunidades, incluindo jovens e pais, no 
gerenciamento das escolas.

• Fomentar a educação multi e bilíngue, começando a aprendizagem na língua materna 
da criança

• Desenvolver sistemas de avaliação mais consistentes e abrangentes para avaliar os 
resultados da aprendizagem em pontos críticos

• Desenvolver avaliações formativas como parte integral do processo de ensino e 
aprendizagem em todos os níveis, com relação direta com a pedagogia.

Ensino Médio na Agenda 2030 – Marco de Ação ODS 4/UNESCO
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Ensino Médio no Brasil

Matrículas no Ensino Médio: 

Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio: 62,7% 

Taxa de distorção idade-série: 28,3%

Ensino Médio Integrado à Educaçao Profissional: 407.848 matriculas

Porcentagem de jovens de 15 a 17 na escola: 84,3% 

Nem Nem: 1,7 milhões

Plano Nacional de Educação 2014-2024
Meta 3 : Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 
de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 
líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.
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• BNCC + Parte Diversificada: opção dos sistemas de ensino e escolas

• Ensino Médio articulado com a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio

LDB antes da Lei 13.415/2017

• BNCC + Itinerários Formativos: de acordo com as possibilidades dos 
sistemas de ensino:

I. Linguagens e suas tecnologias

II. Matemática e suas tecnologias

III. Ciências da natureza e suas tecnologias

IV. Ciências humanas e sociais aplicadas

V. Formação técnica e profissional

Nova LDB

Diversificação de Trajetórias no Ensino Médio – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - BRASIL
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Perspectiva Comparada do Ensino Médio

Legislação 
Educacional: prevê 

trajetórias  
diversificadas

Brasil

Chile

Singapura

Finlândia

• Educação compõe o Projeto de 
Nação

• Trajetória Independente da 
Educação Profissional 

• Aluno  constrói 
seu Plano de 
Curso 
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Ações da UNESCO no Brasil e Indicativos para Políticas Públicas

Sensibilizar sobre a necessidade de diversificar a oferta e melhorar a 
qualidade da formação no Ensino Médio, especialmente por meio de:

• Reorganização da escola para garantir as condições para:

• PPP construído, utilizado e implantado pelo coletivo escolar

• Desenvolvimento de trajetórias curriculares flexíveis

• Participação dos alunos na definição  e implantação do currículo

• Desenvolvimento de aprendizagens contextualizadas e 
interdisciplinares  e adoção de metodologias ativas

• Valorização e formação dos docentes

• Desenvolvimento de mecanismos de participação dos alunos e da 
comunidade escolar na discussão do processo de avaliação da escola e 
do trabalho pedagógico

• Uso das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC)
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