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LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 

 A República da Guatemala está localizada no extremo 

noroeste da América Central. Faz fronteira a oeste e ao norte 

com o México, a leste com Belize e o golfo de Honduras, a 

sudeste com Honduras e Guatemala e ao sul com o oceano 

Pacífico. Tem uma superfície continental de 108.889 km² e 

está dividida em 22 departamentos e 340 municípios. 

 

AUTORIDADES 

 Jimmy Morales é o Presidente Constitucional da República 

da Guatemala para o período 2016-2020 e Oscar Hugo López 

Rivas é o ministro da Educação. Em 2014, foi publicado o 

Plano Nacional de Desenvolvimento “K’atun: nuestra 

Guatemala 2032” (“K’atun: nossa Guatemala 2032”) e, em 

2016, a Política Geral de Governo para o período 2016-2020. 

 

 

POPULAÇÃO 

 A projeção oficial da população em 2018 era de 17.302.084 

pessoas (INE). Até 2015, 32,1% tinha entre 5 e 17 anos de 

idade. Em 2014, 38,8% da população se identificou como 

indígena (ENCOVI). 

  

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

 O Índice de Desenvolvimento Humano coloca a Guatemala 

no décimo oitavo lugar entre os 19 países que compõem a 

região da América Latina. A CEPAL informa que, em 2014, 

67,7% da população vivia abaixo da linha da pobreza e 

46,1%, abaixo da linha de indigência. 

 

EDUCAÇÃO 

 Na República da Guatemala, o período de escolaridade 

obrigatória se estende por 12 anos. Em 1993, o nível inicial 

obrigatório foi estabelecido a partir dos 4 anos. Na 

Guatemala, junto com a Colômbia, Cuba e El Salvador, apenas 

a primeira seção da educação secundária é obrigatória. 

 

EDUCAÇÃO 
 A proporção de jovens que completou o nível médio 

permaneceu estável durante o período 2006-2016. Em 

Guatemala 
INTRODUÇÃO 

  

 

 

  

 

http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/310/katun-nuestra-guatemala-2032
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/311/politica-general-gobierno-2016-2020
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meados de 2010, 20% das pessoas entre 25 e 35 anos haviam 

completado a educação secundária superior. 

 

1. O sistema educacional 

Na Lei de Educação Nacional (Decreto Legislativo nº 12/1991), o sistema 

educacional é definido como o conjunto ordenado e inter-relacionado de 

elementos, processos e sujeitos pelos quais a ação educacional é desenvolvida, 

de acordo com as características, necessidades e interesses da realidade 

histórica, econômica e cultural do país. O sistema educacional é constituído por 

dois subsistemas: o subsistema de educação escolar e o subsistema de 

educação extracurricular ou paralela. 

O subsistema de educação escolar é organizado em níveis, ciclos, graus e etapas 

de educação acelerada para adultos, com programas estruturados nos currículos 

estabelecidos. Os níveis que o compõem são educação inicial, educação pré-

primária (parvulária 1, 2 e 3), educação primária e educação média (ciclo de 

educação básica e ciclo de educação diversificada). 

O subsistema de educação extraescolar ou paralela é uma forma de realização 

do processo educacional que o Estado e as instituições proporcionam à 

população que foi excluída ou não teve acesso à educação escolar e que, se o 

tivesse, desejaria expandi-la. Caracteriza-se por ser enquadrado em princípios 

didático-pedagógicos, não estar sujeito a notas nem idades e capacitar pessoas 

no desenvolvimento de habilidades sociais, culturais e acadêmicas. As 

modalidades de alternância, educação livre e educação à distância são centrais 

para o seu funcionamento. Na Guatemala, como parte desse subsistema, o 

Ministério da Educação oferece primária acelerada, ciclo básico e ciclo 

diversificado em modalidade flexível, cursos e certificação de competências 

laborais, pessoalmente, semipresencial e à distância com o Programa Nacional 

de Educação Alternativa (PRONEA), este para adolescentes, jovens e adultos que 

por várias razões foram deixados de fora do sistema escolar. Nesse subsistema 

há também uma oferta educacional do setor privado. 

Os centros educacionais podem ser públicos, cooperativos, municipais ou 

privados. Os centros cooperativos são estabelecimentos de ensino sem fins 

lucrativos que operam para fornecer serviços educacionais através de 

financiamento fornecido pelo município, pelos pais e pelo Ministério da 

Educação. Os centros privados devem cumprir os regulamentos e disposições 

aprovados pelo Ministério da Educação, que ao mesmo tempo tem a 

responsabilidade de garantir a sua correta aplicação e cumprimento. 

Jovens e adultos que, por algum motivo, ficaram fora do sistema escolar também 

são atendidos pelo Comitê Nacional de Alfabetização (CONALFA), uma entidade 

descentralizada, formada pelos setores público e privado.  A oferta educacional 

http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/306/decreto-legislativo-12-ley-educacion-nacional
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é destinada a pessoas com 15 anos ou mais, na fase inicial de alfabetização e 

pós-alfabetização. A taxa de analfabetismo em 2016 foi de 12,31% (CONALFA, 

2017). 

 

A Lei de Dignificação e Catalogação do Magistério Nacional, Decreto nº 

1.485/1961 rege as relações dos membros do magistério nacional com o Estado 

nas etapas pré-primária, primária, secundária e normal, educação vocacional e 

técnica, educação especial e nas áreas de trabalho técnico ou técnico-

administrativo. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) foi constituído nos termos do artigo 12 

da Lei Nacional de Educação, Decreto 12-91, e instalado estruturalmente e 

funcionalmente por meio do Acordo de Governo nº 304-2008.  O Ministério da 

Educação também emitiu o Acordo Ministerial nº 3409-2011, onde a operação de 

tais políticas no sistema educacional foi garantida.  As políticas são o resultado 

do trabalho conjunto realizado pelos representantes de cada uma das 

instituições e organizações que compõem o Conselho. O desenho da reforma 

educacional de 1998 foi tomado como base. Pretende-se que seja uma proposta 

que, de forma eficaz, responda às características e necessidades do país a médio 

e longo prazo. 

 

a. Educação inicial e pré-primária 

A Lei de Educação diferencia duas seções de educação para crianças de 0 a 6 

anos: inicial e pré-primária. A educação inicial é oferecida a crianças até 3 anos 

na modalidade não formal. Os “orfanatos” (“casa cuna”) e creches atendem 

crianças de até 2 anos de idade. Os centros de estimulação atendem crianças de 

2 a 3 anos. A educação pré-primária é destinada a crianças de 4 a 6 anos, é 

oferecida nos setores público e privado e deve ser fornecida obrigatoriamente. 

Na classificação dos sistemas e níveis educacionais realizada pela UNESCO, a 

educação inicial corresponde ao CINE 0 10 e a pré-primária, ao CINE 0 20. 

A proporção de crianças de 5 anos escolarizadas diminuiu ligeiramente durante 

o período 2006-2014. Em 2014, 31,4% das crianças com 5 anos de idade 

frequentavam estabelecimentos de ensino (SITEAL, com base no ECV do INE). 

 

b. Educação primária 

A educação primária é destinada a crianças e adolescentes dos 7 aos 12 anos de 

idade. É obrigatória. É composto por seis anos de estudo divididos em dois ciclos 

de três anos cada: ciclo do educação fundamental e ciclo de educação 

complementar. Na classificação dos sistemas e níveis educacionais realizada 

pela UNESCO, os dois ciclos correspondem ao nível primário (CINE 1). 

https://www.oei.es/historico/docentes/info_pais/ley_dignificacion_catalogacion_magisterio_guatemala.pdf
https://www.oei.es/historico/docentes/info_pais/ley_dignificacion_catalogacion_magisterio_guatemala.pdf
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Em 2014, 84,8% das crianças de 6 a 11 anos estavam na escola. Além disso, 

75,3% dos adolescentes com idades entre os 15 e os 17 anos que ingressaram 

no nível primário concluíram os estudos (SITEAL, com base no ENCOVI do INE). 

Nos testes do TERCE de 2013, 20,5% dos alunos da sexta série da educação 

primária obtiveram baixa pontuação nos testes de leitura. 

c. Educação média básica e média 

diversificada 

A educação de nível médio compreende um ciclo básico ou de formação geral, 

com três anos de duração, e um ciclo diversificado ou de formação profissional, 

cuja duração é de dois ou três anos, dependendo da carreira escolhida. Na 

classificação dos sistemas e níveis educacionais estipulada pela UNESCO, a 

educação secundária básica corresponde à secundária baixa (CINE 2) e a 

educação secundária diversificada, à secundária alta (CINE 3). 

A educação secundária básica é oferecida em modalidade regular nos Institutos 

Nacionais de Educação Básica (INEB); na modalidade telessecundária, nos 

Institutos Nacionais de Educação Básica Telesecundaria; na modalidade por 

alternância, nos Núcleos Educacionais Familiares para o Desenvolvimento 

(NUFED); na modalidade por cooperativa, nos Institutos de Educação por 

Cooperativa; e na modalidade ocupacional, nos Institutos Experimentais de 

Educação Básica com Orientação Ocupacional (EMP).  Também nos Institutos 

Municipais de Educação Primária, nas Modalidades Flexíveis de educação 

extraescolar presencial, semipresencial e à distância, além de outras 

modalidades distribuídas no setor privado entre escolar e extraescolar. A 

educação secundária diversificada também é oferecida na modalidade regular 

nos Institutos Nacionais de Educação Diversificada (INED); Institutos Técnicos; 

Institutos Tecnológicos; Institutos de Ciências Comerciais; Institutos de 

Formação Secretarial; Escolas e Institutos Normais; Institutos Municipais de 

Educação Diversificada, Modalidades Flexíveis de educação extraescolar 

presencial, semipresencial e à distância e centros educacionais do setor privado 

escolar e extraescolar. 

A proporção de adolescentes de 12 a 17 anos escolarizados permaneceu estável 

no período 2006-2014. Em 2014, 81% dos adolescentes de 12 a 14 anos e 53,1% 

dos adolescentes de 15 a 17 anos frequentavam estabelecimentos educacionais. 

A lacuna de escolaridade dos adolescentes de 15 a 17 anos associada ao nível 

socioeconômico das famílias de origem e à área de residência equivale a 50,8 e 

23,3 pontos percentuais, respectivamente, em detrimento dos adolescentes que 

compõem as famílias de menor nível socioeconômico e daqueles que residem 

em áreas rurais (SITEAL, com base na ENCOVI do INE). 

 

d. Educação técnica e profissional 
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Na Guatemala, a educação técnica e profissional é oferecida aos adolescentes e 

jovens na secundária básica, em modalidade não formal e no nível superior. Os 

Institutos Experimentais de Educação Básica com Orientação Ocupacional 

(PEMEM) incorporam matérias das áreas ocupacionais (comercial, industrial e 

agropecuária) à educação média básica. Os graduados podem continuar 

estudando no nível diversificado ou se dedicar a uma área específica de produção 

(PEMEN, Ministério da Educação online). O sistema escolar conta com Institutos 

Técnicos; Institutos Tecnológicos e centros educacionais privados escolares e 

extraescolares. 

O Instituto Técnico de Treinamento e Produtividade (INTECAP), criado em 1972, 

oferece capacitação laboral e certificação de competências trabalhistas. É o 

órgão técnico especializado em formação técnico-profissional. É uma 

entidade descentralizada, técnica, sem fins lucrativos, com ativos próprios, 

fundos privados e plena capacidade para adquirir direitos e contrair 

obrigações. 

Carreiras técnicas de nível superior são oferecidas na universidade pública e em 

universidades privadas. 

 

e. Educação superior 

A educação superior é destinada a pessoas que completaram o nível médio no 

ciclo diversificado. Emite diplomas no nível terciário (formação docente e 

educação técnica de nível superior), graduação (bacharelados) e pós-graduação 

(especializações, mestrados e doutorados). O marco normativo que regula o nível 

superior na Guatemala é constituído pela Constituição Política, pela Lei Orgânica 

da Universidade de San Carlos de Guatemala, pela Lei das Universidades Privadas 

e pela Lei da Associação Profissional. 

A Universidade de San Carlos de Guatemala (a única universidade estatal) é uma 

instituição autônoma com personalidade jurídica. Dirige, organiza e desenvolve a 

educação superior do Estado e a educação profissional universitária estatal. 

Na Guatemala, funcionam catorze universidades privadas. Eles são instituições 

autônomas. O Conselho de Educação Superior Particular tem a responsabilidade 

de garantir o nível acadêmico em universidades privadas, sem prejudicar sua 

independência. É composto por um delegado da Universidade de San Carlos de 

Guatemala, dois delegados de universidades privadas e um delegado eleito pelos 

presidentes das associações profissionais que não ocupam qualquer posição em 

nenhuma universidade. Essas universidades são regidas pela Constituição 

Política da República da Guatemala, pela Lei das Universidades Privadas e pela 

Regulamentação da Lei das Universidades Privadas. 

http://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp
http://www.intecap.edu.gt/
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/316/constitucion-politica-republica-guatemala
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/784/leyes-reglamentos-universidad-san-carlos-guatemala
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/784/leyes-reglamentos-universidad-san-carlos-guatemala
http://www.ceps.edu.gt/ceps/constitucion_politica#ley_universidades_priv
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O acesso à educação superior permaneceu estável durante o período 2006- 2014. 

Em 2014, 6,5% dos jovens entre os 18 e os 24 anos estavam matriculados na 

educação superior (SITEAL, com base no ENCOVI, 2014 do INE).  

  



f. Estrutura do sistema educacional da Guatemala 

 

 

Sistema nacional de educação     

Inicial 
0 a 3 anos     

CINE 0 10 
    

Pré-primária 
4 a 6 anos 

Fo
rm

al
 

O
b

ri
ga

tó
ri

a 

Regular/Bilíngue   
CINE 0 20  

Primária 
7 a 12 anos Regular/Bilíngue/Especial/À 

distância/Acelerada (para 
jovens e adultos) 

 

CINE 1 
 

Média básica 
13 a 15 anos 

Regular/Especial/À 
distância (telessecundária e 

educação para a 
maturidade) 

 
CINE 2 

 

Média diversificada 
16 +  Liceu/Técnico-

Vocacional CINE 3  

Superior 

Terciário CINE 5    

Universitário CINE 6-7 

   

Pós-graduação CINE 8    
 
Formação técnica e profissional: dentre as modalidades de educação média básica, estão os Institutos de Educação Básica Experimental (PEMEM), que incorporam temas da área ocupacional 

(comercial, agrícola, industrial). O Instituto Técnico de Treinamento e Produtividade (INTECAP), criado em 1972, oferece capacitação laboral e certificação de competências trabalhistas. É o órgão 

técnico especializado em formação técnica e profissional. 

 

Subsistema de educação extraescolar ou paralela: o subsistema de educação extraescolar ou paralela é uma forma de realização do processo educacional que o Estado e as instituições 

proporcionam à população excluída ou que não teve acesso à educação escolar e que não, se o tivesse, desejaria expandi-la.    
 
Fontes: SITEAL, com base na Lei de Educação nacional nº 12/1991, na Lei Orgânica da Universidade de San Carlos de Guatemala, na Lei de Universidades Privadas e em estatísticas educacionais do Ministério da Educação da 
Guatemala, UIS-UNESCO, CIMA - BID e CEDLAS - BM.
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1. Políticas educacionais 

A política educacional é composta pelo conjunto articulado, regulado e orientado 
de investimentos, bens, serviços e transferências que o Estado visa garantir o 
direito à educação da população. Também contempla as decisões e a 
capacidade que este demonstra para sustentar o sistema educacional e reduzir 
as brechas políticas. Abaixo está um conjunto relevante de ações que o Estado 
venezuelano guatemalteco para garantir o cumprimento efetivo do direito à 
educação de qualidade. 

 

a. Planejamento 

Plano Nacional de Desenvolvimento “K’atun: nuestra Guatemala 2032”  

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano e Rural 

O Plano foi formulado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano e Rural 
(CONADUR).  Como Política Nacional de Desenvolvimento, é um instrumento que 
orienta e organiza o trabalho do setor público em todos os níveis, com uma 
perspectiva gradual que define prioridades, metas, resultados e diretrizes. Ao 
mesmo tempo, constitui uma oportunidade para a harmonização das ações de 
desenvolvimento em que os atores da sociedade civil e a cooperação 
internacional estão envolvidos (CONADUR/SEGEPLAN, 2014). 

 

Estratégia para a articulação da Agenda de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável com o Plano e a Política Nacional de Desenvolvimento “K'atun: 

nuestra Guatemala 2032”  

Secretaria de Planejamento e Programação da Presidência (SEGEPLAN) 

A estratégia refere-se ao compromisso nacional no marco dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), e nela devem ser articular as prioridades de 
desenvolvimento contidas no Plano Nacional de Desenvolvimento, no marco das 
políticas públicas, processos de planejamento e orçamento público (SEGEPLAN, 
2016). 

 

Política Geral de Governo 2016-2020  

Presidência da República da Guatemala 

Descreve a situação do país e os desafios do governo para o período 2016-2020, 
definindo como prioridades presidenciais a tolerância zero à corrupção e à 
modernização do Estado; segurança alimentar e nutricional, saúde integral e 
educação de qualidade; fomento às micro, pequenas e média empresas, turismo, 
moradia e trabalho digno e decente; segurança cidadã; e meio ambiente e 
recursos naturais. Descreve as diretrizes e metas a serem alcançadas. 

 

http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/310/katun-nuestra-guatemala-2032
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/311/politica-general-gobierno-2016-2020
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Plano Estratégico de Educação 2016–2020 

Ministério da Educação  

Aponta os princípios fundamentais sobre os quais se sustenta este plano: 
transparência, inclusão, diálogo e participação social, relevância linguística e 
cultural, multiculturalidade e interculturalidade, educação como direito, equidade 
e igualdade, e as linhas estratégicas que orientarão sua execução. Descreve 
finalidade, objetivos e indicadores dos eixos prioritários: cobertura, qualidade, 
equidade e inclusão, diversas modalidades de oferta escolar e extraescolar, 
espaços dignos e saudáveis para a aprendizagem e gestão institucional. 

 

“Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de 

Equidad De Oportunidades 2008–2023” (“Política Nacional de Promoção e 

Desenvolvimento das Mulheres e Plano de Igualdade de Oportunidades 2008–

2023”)  

Secretaria Presidencial das Mulheres 

Descreve os antecedentes jurídicos, nacionais e internacionais, e os critérios 
políticos e técnicos que orientam a política. Descreve seus objetivos e eixos, entre 
os quais se destacam: desenvolvimento econômico e produtivo, recursos 
naturais, equidade educacional com relevância cultural, saúde integral, 
erradicação da violência, racismo e discriminação. Aponta os mecanismos de 
verificação, monitoramento e avaliação, e menciona os agentes do processo: 
instituições e redes de organizações. Anexa acordos de aprovação. 

 

Estratégia Nacional para a Prevenção da Desnutrição Crônica 2016–2020– 

Comissão Nacional para a Redução da Desnutrição Crônica 

Apresenta o marco referencial baseado no modelo conceitual de causas, nos 
antecedentes, na justificativa e na estratégia de prevenção da desnutrição 
crônica. Descreve o resultado estratégico, o alcance territorial, os eixos 
programáticos e transversais, e os atores e responsáveis por sua execução. 
Termina com um anexo de indicadores preliminares da estratégia. 

 

Política Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 2015–2032 

Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e Secretaria Nacional de Ciência e 

Tecnologia 

Os antecedentes da política, o seu marco jurídico político e a sua justificação são 
detalhados, é apresentada uma análise da situação da ciência e tecnologia e a 
própria política é desenvolvida. Também se discute instrumentação, seu 
monitoramento e avaliação, bem como o orçamento por eixo. O objetivo do 
Decreto Legislativo nº 63, Lei de Promoção e Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico Nacional de 1991, foi criar o marco geral para o fomento, a 
organização e a orientação de atividades científicas e tecnológicas, com vistas a 

http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/312/plan-estrategico-educacion-2016-2020-comprometidos-educacion
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/313/politica-nacional-promocion-desarrollo-integral-mujeres-plan-equidad-oportunidades-2008
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/313/politica-nacional-promocion-desarrollo-integral-mujeres-plan-equidad-oportunidades-2008
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/313/politica-nacional-promocion-desarrollo-integral-mujeres-plan-equidad-oportunidades-2008
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/313/politica-nacional-promocion-desarrollo-integral-mujeres-plan-equidad-oportunidades-2008
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/314/estrategia-nacional-prevencion-desnutricion-cronica-2016-2020
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/767/politica-nacional-desarrollo-cientifico-tecnologico-2015-2032
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/781/decreto-legislativo-63-91-ley-promocion-desarrollo-cientifico-tecnologico-nacional
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estimular sua geração, difusão, transferência e utilização. Criou e determinou as 
funções do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e da Secretaria Nacional 
de Ciência e Tecnologia.  

 

Política Pública de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância “Guatemala 

invierte en el desarrollo integral de la primera infancia 2010–2020” (“A 

Guatemala investe no desenvolvimento integral da primeira infância de 2010–

2020”  

Secretaria de Bem-Estar Social da Presidência da República 

Apresenta a política, cujo objetivo é garantir que as crianças da Guatemala, desde 
o momento da gestação até os 6 anos de idade, gozem de seus direitos básicos 
através da construção de um sistema que promova tanto a atenção quanto seu 
desenvolvimento integral em observância e respeito da diversidade cultural do 
país. Define as áreas de intervenção e estabelece as ações de acordo com as 
etapas do ciclo de vida. 

 

Política para a Proteção Integral da Infância e Adolescência 2017–2032  

Comissão Nacional para Crianças e Adolescentes 

Apresenta os eixos da política: políticas sociais básicas, políticas de assistência 
social, políticas de proteção especial e políticas de garantia, e os direitos a serem 
garantidos em cada um dos eixos. Existe a Lei de Proteção Integral da Infância e 
Adolescência (Lei PINA), Decreto n. 27-2003 do Congresso da República da 
Guatemala. 

    

Estratégia 2016–2019 para a Atenção à Infraestrutura Escolar nos níveis Pré-

Primário, Primário e Secundário  

Ministério da Educação 

Centra-se na criação do Sistema  Nacional de Infraestrutura Escolar, concebido 

para preparar o Plano Nacional de Investimento em Infraestrutura Escolar, 

implementar o sistema de gestão imobiliária, socializar e implementar o “Manual 

de critérios normativos para edifícios escolares” e o “Manual de manutenção 

predial”, e investimento em infraestrutura escolar em todos os níveis 

educacionais.  

 

Estratégia de Melhoria da Qualidade Educacional  

Ministério da Educação 

Concentra-se em garantir a qualidade da formação inicial docente e a formação 
contínua e em promover a qualidade educacional através da implementação de 
programas de inovação metodológica, que garantam estratégias eficazes para 
melhorar a aprendizagem em sala de aula. 

http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/309/politica-publica-desarrollo-integral-primera-infancia-guatemala-invierte-desarrollo
http://siteal.iipe.unesco.org/bdnp/309/politica-publica-desarrollo-integral-primera-infancia-guatemala-invierte-desarrollo
http://mingob.gob.gt/wp-content/uploads/2018/03/Presentacio%CC%81n-PNNA.pptx
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/estrategias/ESTRATEGIA_INFRAESTRUCTURA_ESCOLAR.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/estrategias/ESTRATEGIA_INFRAESTRUCTURA_ESCOLAR.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/estrategias/Estrategia_de_calidad_a_medios.pdf
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Estratégia para a Extensão da Cobertura na Pré-Primária e Primária 2017–2020 

Ministério da Educação 

Concentra-se em aumentar a cobertura nos níveis pré-primário e primário. 

Algumas das ações propostas para isso são campanhas de promoção e 

conscientização social, identificação de crianças fora do sistema educacional, 

acompanhamento domiciliares dos alunos que pararam de frequentar de um ano 

para o outro, entrega pontual dos programas de apoio e fundos de gratuidade, 

programa de bolsas para educação especial e otimização do serviço docente 

com base na demanda educacional, atenção às crianças com mobilidade escolar, 

com ênfase na população migrante, implementação do Sistema Nacional de 

Acompanhamento Educacional e coordenação interinstitucional com o MIDES e 

MAGA, para enfocar a entrega de ajudas condicionadas e alimentação escolar. 

 

Estratégia de Reformulação do “Currículo Nacional Base” (CNB) (“Base 

Nacional Curricular”) do Ciclo da Educação Básica  

Ministério da Educação  

Seu objetivo é redesenhar o Currículo Base Nacional do ciclo básico, de forma 
participativa, com relevância cultural e linguística, para que a partir de 2018 seja 
aplicado na educação básica e progressivamente para as outras duas etapas 
para os anos de 2019 e 2020, respectivamente. 

 

“Comprometidos con Primero” (“Comprometidos com o Primeiro Ano”)  

Ministério da Educação 

O objetivo é alcançar o sucesso escolar no primeiro ano do da educação 

primária. A estratégia tem cinco componentes: sensibilização, formação 

docente, apoio pedagógico, materiais didáticos e avaliações diagnósticas. 

Produção de livros didáticos inovadores para crianças do primeiro ano da 

educação primária e desenho e implementação de ferramentas pedagógicas 

para professores. 

 

b. Intervenções 

Programa de benefício  

Ministério do Desenvolvimento Social   

É um programa social de Transferência Condicional de Renda que presta 

assistência financeira periódica aos titulares de famílias usuárias em condições 

de pobreza e extrema pobreza, com crianças de 0 a até 15 anos de idade e 

gestantes, através de uma conta bancária. A transferência monetária está sujeita 

http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/estrategias/Redise%C3%B1o-CNB-Ciclo-Basico.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/estrategias/Redise%C3%B1o-CNB-Ciclo-Basico.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/estrategias/Estrategia_Comprometidos_con_Primero.pdf
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ao cumprimento de corresponsabilidades em saúde ou educação, conforme 

apropriado (MIDES, 2018). 

 

Programa de Bolsas de Estudo  

 Ministério do Desenvolvimento Social 

É um programa social que atribui bolsas de estudo e realiza Transferências 
Condicionais de Renda para pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, 
em todos os departamentos do país. O objetivo é se manter em estudos formais, 
fortalecer habilidades e integrar-se ao mercado de trabalho formal, por meio de: 
educação secundária e superior, capacitação produtiva e empregabilidade 
(MIDES, 2018). 

 

“Programa Comedores” (“Programa Refeitórios”) 

 Ministério do Desenvolvimento Social 

Oferece apoio a pessoas e famílias prejudicadas por sua situação de pobreza, 
crise, emergência, calamidade ou outra que afete seu acesso à alimentação, 
fornecendo porções de alimentos nutritivos, equilibrados e higiênicos por um 
valor simbólico. A prestação do serviço é inclusiva e proporciona atenção 
especial a idosos e/ou pessoas com deficiência. 

 

“Programa Jóvenes Protagonistas” (“Jovens Protagonistas”)  

Ministério do Desenvolvimento Social 

É um programa social que foca e promove a participação de adolescentes e 
jovens em situações de vulnerabilidade e risco social devido à sua pobreza, 
através de um processo de educação não formal e de integração voluntária.  Para 
o seu funcionamento, utiliza edifícios escolares do Ministério da Educação nos 
fins de semana (MIDES, 2018).

http://www.mides.gob.gt/webtwo/programas-sociales/comedores/
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