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1. Situação atual da
educação básica do país:
Segundo a primeira parte do Censo Escolar 
2021, mais de 650 mil crianças saíram da 
escola nos últimos três anos.

Essa queda foi ainda maior na rede privada 
do que na pública:
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Rede privada

REDUÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL
NO BRASIL ENTRE 2019 E 2021

Rede pública

21,6%

2,3%

Fonte: Agência Brasil
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-01/censo-escolar-mais-de-650-mil-criancas-sairam-da-escola-em-tres-anos


2. Sobre a pesquisa:
A pesquisa  foi realizada em fevereiro de 
2022 com 1.120 pais, mães e responsáveis 
que já garantiram bolsas de estudo no site 
Melhor Escola. As entrevistas foram feitas 
por formulário digital enviado por email.
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Os filhos estudavam
em escola particular

Os filhos não estavam
estudando

50%

19,11%

Os filhos estudavam
em escola pública

28,9%

Perfil dos entrevistados antes de matricular 
seus filhos através do Quero Bolsa e do 
Melhor Escola:



3. Os pais já conheciam
as escolas antes do
Melhor Escola e do
Quero Bolsa?

Os dados 
mostram que

dos pais diziam já 
conhecer as escolas.

73,57%
afirmaram que a busca 
por bolsa foi fundamental 
para a matrícula.

Dentre eles 

58%
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*Apesar disso, praticamente metade dos pais 
entrevistados almejam voltar à educação presencial.

Consideraram a qualidade 
do ensino remoto para 
escolher a escola

Não levaram esse critério
em consideração

81,52%

18,48%

4. Como o ensino remoto interferiu
na escolha das escolas?
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5. No cenário atual de 
pandemia, os pais se sentem 
confortáveis em mandar o seu 
filho para aulas presenciais?

Não estão confortáveis

15,45%

Estão confortáveis

84,55%
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Esse dado mostra que, independente da 

pandemia, é interessante ter um 

canal alternativo de captação de 

alunos com bolsa visto que sempre 

haverá famílias buscando descontos.  

dos pais responderam que 
procurariam bolsas de estudo 
com ou sem pandemia.

6. Necessidade de 
bolsa de estudos 
durante a pandemia:

82,68%



Sim

9,73%

Talvez

15,98%

Não

74,29%
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7. Como será o 
comportamento dos pais 
após a pandemia?
Pretensão em mudar os filhos de escola
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Conhecer o site

8. Sobre o Melhor Escola
O site Melhor Escola é um marketplace de educação 

básica que conecta alunos a escolas da Educação Básica 

desde 2013. Em 2019, a empresa passou a fazer parte do 

grupo Quero Educação, a maior plataforma de serviços de 

educação da América Latina. 

Atualmente, o site possui mais de 7.000 escolas parceiras 

que disponibilizam bolsas de estudo de até 80% de 

desconto e também conta com informações de todas as 

escolas cadastradas no MEC (mais de 180 mil), incluindo 

avaliações de pais, alunos, ex-alunos e professores.

https://www.melhorescola.com.br/
https://www.melhorescola.com.br/
https://sobre.quero.com/


9. Soluções do Melhor 
Escola para escolas
• Captação de alunos;

• Redução da inadimplência;

• Divulgação nos sites Melhor Escola e 
Quero Bolsa;

• Fonte de conteúdos exclusivos.

Para se tornar uma escola parceira e 
garantir todas essas vantagens, clique no 
botão abaixo:

QUERO me tornar parceiro!
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https://www.melhorescola.com.br/mais-alunos

