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População em idade escolar diminui 15,7% em 21 anos
Participação das pessoas de 4 a 17 anos no total da
população paulista, 2000-2021, em %
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Projetada pelo Seade, a população paulista em idade escolar para
2021 soma 7,86 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos,
representando 17,5% do total do estado. Esse contingente reduziu-se
em 1,47 milhão desde 2000, quando correspondia a 9,33 milhões e
concentrava 25,3% da população. Tal decréscimo reflete a tendência do
número de nascimentos, que, depois da trajetória crescente até atingir
o maior valor histórico (771 mil) em 1982, oscilou até 1998 e diminuiu
quase continuamente a partir de então (550 mil em 2020).
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Entre 2000 e 2021, a população em idade escolar, agrupada de 4 a 5 anos
(pré-escola), 6 a 10 anos (fundamental I), 11 a 14 anos (fundamental II)
e 15 a 17 anos (ensino médio), apresentou mudança em sua composição
com menor volume em todos os ciclos escolares. O segmento potencial
do ensino médio registrou a maior queda (23,5%), enquanto entre as
crianças da pré-escola a redução foi de 5,6%. Observa-se que o maior
contingente aparece no fundamental I, com 3,19 milhões em 2000, e 2,87
milhões em 2021.
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Entre 2000 e 2021, houve queda da participação do contingente em idade
escolar em relação à população total em todos os municípios paulistas. Em
2000, mais da metade deles apresentavam proporções superiores a 26%
e nenhum registrava valor inferior a 18%. Em 2021, 51% dos municípios
apresentam concentrações entre 15% e 18% e nenhum supera 23%. Tal
constatação corrobora a estimativa da idade média da população paulista,
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que se tornou mais adulta com a redução do número de nascimentos
nesses 21 anos. Em 2000, a idade média da população residente no
estado era de 30 anos, passando para 36,5 anos, em 2021.
Por fim, a distribuição regional da população em idade escolar se
manteve no período estudado, com as maiores concentrações no sul e
sudeste do estado e as menores no noroeste.

Fonte: Fundação Seade. Projeções populacionais.

seade.gov.br | Av. Prof. Lineu Prestes, 913 - Cidade Universitária - São Paulo/ SP - Brasil | 3324-7200 - faleconosco@seade.gov.br

