
RESOLUÇÃO MEC Nº 1, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

Aprova as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, modalidades e tipos de ensino da 
educação básica, para vigência no exercício de 2020. 

 

O Ministro de Estado da Educação, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo 
único, inciso II, da Constituição, e em observância ao disposto no art. 12, § 2º, da Lei nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007, torna público que a Comissão Intergovernamental de Financiamento 
para a Educação Básica de Qualidade, em reunião realizada nos dias 2 e 3 de dezembro de 2019, 
conforme consta do Processo nº 23000.028462/2019-13, resolveu: 

Art. 1º Ficam aprovadas as seguintes ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, 
modalidades e tipos 

de estabelecimentos de ensino da educação básica, para vigência no âmbito do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
- Fundeb, no exercício de 2020: 

I - Creche em tempo integral: 

a) pública: 1,30; e 

b) conveniada: 1,10; 

II - Creche em tempo parcial: 

a) pública: 1,20; e 

b) conveniada: 0,80; 

III - pré-escola em tempo integral: 1,30; 

IV - pré-escola em tempo parcial: 1,10; 

V - anos iniciais do ensino fundamental urbano: 1,00; 

VI - anos iniciais do ensino fundamental no campo: 1,15; 

VII - anos finais do ensino fundamental urbano: 1,10; 

VIII - anos finais do ensino fundamental no campo: 1,20; 

IX - ensino fundamental em tempo integral: 1,30; 

X - ensino médio urbano: 1,25; 

XI - ensino médio no campo: 1,30; 

XII - ensino médio em tempo integral: 1,30; 

XIII - ensino médio integrado à educação profissional: 1,30; 

XIV - educação especial: 1,20; 

XV - educação indígena e quilombola: 1,20; 



XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo: 0,80; e 

XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com 
avaliação no processo: 1,20. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ABRAHAM WEINTRAUB 


