
Valor do Piso do Magistério para 2021 



Valor do Piso do Magistério para 2021, segundo a 
Lei Nº 11.738/08 continuará em  R$ 2.886,24.

Com base nas Portarias Interministeriais,  nº 3/2019, de 3 
de dezembro de 2019 que estabeleceu o valor anual 
mínimo nacional por aluno (VAA) para 2019 em R$ 
3.440,29 e a Portaria Interministerial nº 3, de 25 de 
novembro de 2020 que estabeleceu o valor anual mínimo 
nacional por aluno (VAA) para 2020 em R$ 3.349,56. 
Combinando com o Parágrafo Único do art. 5º da Lei nº 
11.738/2008, o percentual de variação do valor anual 
mínimo (VAA) por aluno referente aos anos iniciais do 
ensino fundamental urbano, é negativo (-2,6%) assim o 
valor do piso salarial continuará em R$ 2.886,24 a 
partir de janeiro de 2021. 



Piso 2021 = Piso 2020 (2.886,24) + 0% = 2.886,24

2017 2018 2019 2020 2021

2.926,56 3.048,73 3.440,29 3.349,56 ..........

“Previsão de atualização” do piso – em 2021

Efeitos da Lei 11.738/08

Valor aluno ano fundeb:



Pela Portaria Interministerial 3/2020, o valor mínimo nacional 
por aluno/ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano 
passa a ser de R$ 3.349,56, em substituição ao valor de R$ 
3.643,16, que fora estimado na Portaria Interministerial 
4/2019. O valor do piso leva em conta a variação entre as 
estimativas dos valores aluno/ano do FUNDEB de R$ 3.440,29 
de 2019 e de R$ 3.349,56 de 2020, de acordo com as Portarias 

Interministeriais nº. 03/2019 e nº. 3/2020:

VALOR DO PISO - 2021

2019         R$ 3.440,29

2020         R$ 3.349,56
-2,6%

Piso em 2021 = R$ 2.886,15 0%+ = R$ 2.886,15



Com a queda na receita do Fundeb, em 2021 não haverá 
reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do 
magistério. A variação do crescimento do valor mínimo 
nacional estimado de 2019, de R$ 3.440,29, e o estimado 
para 2020, de R$ 3.349,56, foi negativa (-2,6%). Assim, o 
valor do piso salarial continuará R$ 2.886,24 no ano que 
vem, e é o vencimento inicial da carreira a ser pago aos 
profissionais com formação em nível médio, na modalidade 
normal, para a jornada de 40 horas semanais.


