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A  Secretaria da Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA – realizou em 2015, a 
 segunda edição do Sistema Paraense de Avaliação Educacional– SisPAE, avaliação 

externa que resulta no diagnóstico do sistema de ensino e fornece indicadores para 
subsídio ao monitoramento das políticas públicas de educação.

Em continuidade à edição anterior, o SisPAE – 2015 avaliou o desempenho dos alunos 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, de forma censitária para as escolas da 
rede estadual de ensino e seus anexos, e por adesão, as escolas das redes municipais, 
abrangendo um total de 142 municípios paraenses. No Ensino Fundamental, foram ava-
liados os alunos do 4º e 5º anos, e da 7ª e 8ª séries. No Ensino Médio participaram da 
avaliação os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, nos 142 municípios paraenses.

Além das provas, foram aplicados questionários aos alunos de todos os anos/série ava-
liados, bem como aos Professores, aos Coordenadores e aos Diretores das escolas, 
coletando informações sobre as características de cada um desses públicos e das escolas, 
com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes e coletar dados para uma análise mais 
detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar.

É oportuno destacar que nessa segunda edição do SisPAE, os questionários aplicados aos 
alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental foram ajustados de modo a melhorar 
sua capacidade de interlocução com o público respondente. Os resultados desse ajuste, 
subsidiado pela análise dos dados dos questionários aplicados em 2014 e, principalmen-
te, pelo relato de professores e gestores, sobre as dificuldades enfrentadas pelas crianças 
devido à extensão do questionário, quanto pela inadequação de algumas das questões 
nele apresentadas, poderão ser apreciados na leitura do presente relatório.

Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organiza-
dos dando lugar a dois relatórios:

–  SisPAE 2015: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRE-
TORES E ESCOLAS, reúne, em capítulos, a descrição e a análise de informações 
sobre as características dos participantes e das escolas,1

–  RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SiSPAE 
2015, compõe estudo quantitativo detalhado da associação das principais característi-
cas dos alunos, dos professores, dos gestores e das escolas no desempenho escolar 
dos alunos que participaram do SisPAE 2015.2

Finalmente, os relatórios supracitados compõem a presente publicação, que leva o título:

ESTUDOS DO SISPAE 2015: PERFIL DOS PARTICIPANTES E 
FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR.

1  Tavares, M. R. M.; Maciel, M. C. Souza, M. M.. SisPAE 2015: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E ESCOLAS. 
Fundação Vunesp. São Paulo, 2016.

2  Barbetta, P., Borgatto, A., Andrade, D. F. RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SisPAE 2015. Fundação Vunesp, São 
Paulo, 2016.
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O presente relatório reúne, em capítulos, a descrição e a análise de informações 
 sobre as características de alunos, de professores coordenadores e diretores que 

participaram das pesquisas com questionários e, além disso, registra as percepções de 
cada um dos grupos participantes sobre o projeto educacional que experimentam e 
vivenciam e do qual são, a um só tempo, personagens centrais e agentes observadores.

É oportuno esclarecer que o relatório tem caráter primordialmente descritivo, ou seja, 
sua principal intenção é fornecer um panorama da realidade desses diversos agentes em 
sua interação com o ambiente educacional. Atendendo a essa diretriz, a publicação foi 
estruturada com os seguintes capítulos:

 Capítulo I: Caracterização Geral dos Alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

 Capítulo II: Caracterização Geral dos Alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
e do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio

 Capítulo III: Caracterização Geral dos Diretores

 Capítulo IV: Caracterização Geral das Escolas

 Capítulo V: Caracterização Geral dos Professores Coordenadores

Em cada capítulo, o leitor encontra uma figura que alinha os traços básicos do perfil dos 
respondentes. Em seguida, em detalhe, são apresentadas as informações coletadas no 
questionário contextual aplicado aos participantes da edição de 2015 do Sistema Paraense 
de Avaliação Educacional – SISPAE.

Os alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental Estado do Pará, participantes da 
edição de 2015 do SISPAE, responderam um questionário contendo 63 itens de múltipla 
escolha, sendo considerada apenas uma resposta por item.

Os alunos dos 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio do Estado do Pará, participantes da edição de 2015 do SISPAE, responderam ao 
mesmo questionário, composto por 69 itens de múltipla escolha, sendo considerada 
apenas uma resposta por item.

Os resultados são apresentados por meio de tabelas ou gráficos contendo o percentual 
de respostas válidas para cada item avaliado.
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I.
Caracterização Geral dos Alunos do 
4º e 5º Anos do Ensino Fundamental
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1. Universo Avaliado

Do total de 263.632 questionários distribuídos aos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, vários foram 
devolvidos em branco, isto é, sem que nenhuma questão fosse preenchida. Os alunos dos 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental responderam um questionário contendo 63 itens de múltipla escolha, sendo considerada apenas uma 
resposta por item. Os resultados apresentados nas próximas seções têm como base as respostas dos alunos que 
responderam pelo menos um item do questionário.

O Gráfico I.1 mostra que mais de 20% dos alunos devolveram os questionários em branco, não preenchendo ao 
menos 1 item do questionário.

Gráfico I.1. Distribuição percentual de questionários em branco por ano escolar 
SisPAE 2015

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. GêNERO

A distribuição percentual de meninos e meninas no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental mostra ligeira vantagem de 
meninos, conforme observado no Gráfico I.2.

Gráfico I.2. Distribuição dos alunos por ano escolar segundo o sexo. (em %)

Não respondeu o item: 3,4%



Perfil dos Participantes

13

2.2. Cor AUtodeClArAdA

Os dados apresentados na Tabela I.1 evidenciam que cerca de metade dos alunos considera-se de cor parda. 
A segunda categoria mais frequente corresponde à dos alunos que se autodeclararam brancos.

Tabela I.1. Distribuição de alunos por ano escolar segundo a cor autodeclarada. (em %)

Cor autodeclarada
Ano escolar

4º EF 5º EF

Branco(a)  20,9  16,7

Pardo(a)  48,4  55,7

Preto(a)  14,2   9,8

Amarelo(a)   4,1   4,3

Indígena   2,1   2,7

Não sei  10,3  10,8

Total 100,0 100,0

Não respondeu o item: 5,0%

2.3. IdAde

A maioria dos alunos encontra-se na idade correta para o ano escolar, ou seja, até 10 anos para o 4º ano e até 
11 anos para o 5º ano do Ensino Fundamental. Os dados referentes à idade dos estudantes podem ser observados 
na Tabela I.2.

Tabela I.2. Distribuição percentual de alunos por ano escolar, segundo a idade.

Idade 
(em anos)

Ano escolar

4º EF 5º EF

8 ou menos   5,3   2,5

9  27,0   4,0

10  42,4  25,2

11  13,9  38,1

12   5,4  14,9

13   3,1   8,1

14   1,4   3,9

15 ou mais   1,5   3,3

Total 100,0 100,0

Não respondeu o item: 5,3%
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2.4. CONDIÇõES de VIdA e Posse de Bens de ConsUMo

As informações coletadas entre os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental quanto à posse de bens de con-
sumo, estão descritas na Tabela I.3. Os dados da tabela mostram que a maior parte dos alunos possuem, em suas 
casas, os equipamentos e bens avaliados. Entretanto, mais da metade declararam não possuir freezer, carro, moto e 
computador. Cerca de 3,5% dos alunos não responderam os itens relacionados aos bens de consumo.

Tabela I.3. Posse de bens de consumo. (em %)

Itens
Quantidade

Nenhuma Uma
Duas ou 

mais

TV em cores 15,3 49,6 35,1

Aparelho de rádio 43,2 44,2 12,6

Aparelho de DVD 20,6 61,1 18,3

Geladeira de uma porta 21,8 63,5 14,7

Freezer (parte da geladeira duplex) 52,8 39,5  7,7

Freezer separado da geladeira 68,4 25,1  6,5

Máquina de lavar roupas 24,8 63,7 11,5

Carro 72,8 21,0  6,2

Moto 51,4 37,8 10,8

Computador 63,1 27,9  9,0

O Gráfico I.3 apresenta a distribuição percentual das respostas dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 
com relação à quantidade de banheiros e quartos em suas casas. Observa-se que a maioria das casas tem pelo 
menos um banheiro interno e pelo menos dois quartos para dormir. Entretanto, em aproximadamente 27% das 
casas não há banheiro interno e em 9% não há quartos para dormir. Cerca de 4% dos alunos não responderam 
estes itens.

Gráfico I.3. Distribuição da quantidade de banheiros e quartos. (em %)
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Em sua maioria, os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental moram com 3 ou mais pessoas em suas casas, 
conforme apresentado no Gráfico I.4. Aproximadamente 5% dos alunos não responderam este item.

Gráfico I.4. Número de pessoas que vivem atualmente na casa, incluindo o aluno. (em %)

Quando perguntados sobre as características do local onde mora, cerca de 12,2% dos alunos do 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental informaram que não há energia elétrica em sua residência, 84,7% das residências possui água 
na torneira, e menos da metade mora em rua asfaltada ou com calçamento. (Gráfico I.5). Cerca de 3,5% dos alunos 
não responderam estes itens.

Gráfico I.5. Características do local de moradia. (em %)

Sobre a existência de empregada doméstica ou diarista em suas residências, o percentual de alunos que não têm 
empregada doméstica é bem significativo, mais de 80%, conforme apresentado na Tabela I.4.
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Tabela I.4. Empregada doméstica/diarista no local onde mora segundo o ano escolar. (em %)

Empregada doméstica 
Ano escolar

4º EF 5º EF

 Não tem  82,2  86,4

 Sim, uma diarista, 1 ou 2 vezes por semana   7,9   6,2

 Sim, uma, todos os dias   6,9   5,5

 Sim, duas ou mais   3,0   1,9

Total 100,0 100,0

Não respondeu o item: 3,7%

2.5. TRAjETO CASA – ESCOLA

Mais da metade dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental vai à escola a pé, já 17% deles vão de bicicleta 
para a escola. O percentual de alunos que usam transporte escolar é equivalente ao dos que utilizam transporte 
próprio, ou seja, cerca de 14%. O Gráfico I.6 apresenta esses resultados.

Gráfico I.6. Distribuição dos alunos, segundo o trajeto de casa até a escola. (em %)

Não respondeu o item: 3,7%

Na avaliação da frequência e qualidade do serviço de transporte escolar, quase 60% dos alunos do 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental declararam que o serviço não passa todos os dias cumprindo o trajeto de ida e volta. Apesar 
disto, cerca de 63% desses alunos avaliaram o serviço como muito bom ou bom e 25% deles avaliaram como ruim. 
Entre os alunos que declararam que o serviço quase sempre passa todos os dias cumprindo o trajeto de ida e volta, 
aproximadamente 83% também avaliaram como muito bom ou bom. Já os alunos que declararam que o serviço 
passa todos os dias cumprindo o trajeto de ida e volta, só de vez em quando, em sua maioria também avaliaram 
bem o serviço, e aproximadamente 28% avaliaram como regular ou ruim. Esses resultados são apresentados na 
Tabela I.5.
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Tabela I.5. Avaliação da frequência e qualidade do transporte escolar, segundo os alunos. (em %)

Avaliação do
transporte escolar

O transporte escolar passa todos os dias 
e cumpre o trajeto de ida e volta

Não Quase sempre
De vez em 

quando

Muito bom  39,8  46,1  40,3

Bom  23,5  36,6  31,9

Regular  11,6  11,5  15,8

Ruim  25,1   5,8  12,0

Total 100,0 100,0 100,0

Cerca de 9% dos alunos não avaliaram o serviço de transporte escolar, mas aqueles que o fizeram avaliaram positi-
vamente, pois aproximadamente 70% declararam que o serviço é bom ou muito bom.

2.6. InCentIVo dOS RESPONSávEIS e HábITOS de leItUrA

A Tabela I.6 apresenta a distribuição percentual das respostas dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 
sobre as relações familiares na sua moradia. Aproximadamente 57% dos alunos moram com a mãe e o pai, cerca 
de 21% moram com a mãe e sem o pai e 5% moram com a mãe e outro homem responsável. Cerca de 11% não 
moram com a mãe e, aproximadamente, 28% não moram com o pai.

Tabela I.6. Distribuição dos alunos segundo as relações familiares na moradia. (em %)

Mora com o pai
Mora com a mãe

Total
Sim Não

Moro com outra mulher 
responsável por mim

Sim 56,5  5,6 1,9  64,0

Não 21,2  4,6 1,8  27,6

Moro com outro homem responsável por mim 4,9  1,2 2,3   8,4

Total 82,6 11,4 6,0 100,0

Pouco mais de 54% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental declararam que os pais ou responsáveis vão 
sempre ou quase sempre às reuniões escolares, cerca de 35% responderam que os responsáveis vão apenas de vez 
em quando e 10,3% que nunca ou quase nunca os responsáveis vão às reuniões. Esses resultados são apresentados 
no Gráfico I.7.
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Gráfico I.7. Distribuição dos alunos, segundo a participação dos pais ou responsáveis 
nas reuniões escolares. (em %)

Não respondeu o item: 4,6%

Com relação ao incentivo e participação familiar na vida escolar, a maioria dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental responderam afirmativamente aos itens, conforme apresentado na Tabela I.7.

Tabela I.7. Distribuição de respostas afirmativas. (em %)

Incentivo e participação dos responsáveis na vida escolar Sim (%)

Sua mãe, ou a mulher responsável por você, sabe ler e escrever 89,4

Você vê sua mãe, ou mulher responsável por você, lendo 85,3

Seu pai ou o homem responsável por você, sabe ler e escrever 84,5

Você vê seu pai ou homem responsável por você, lendo 76,8

Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar 90,1

Seus pais ou responsáveis incentivam você a fazer o dever de casa e/ou os trabalhos da escola 89,3

Seus pais ou responsáveis incentivam você a ler 88,0

Seus pais ou responsáveis incentivam você a ir à escola e/ou não faltar às aulas 87,0

Seus pais ou responsáveis conversam com você sobre o que acontece na escola 78,5
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A Tabela I.8 apresenta a caracterização dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, segundo seus hábitos 
de leitura. Entre as fontes de informação indicadas nos questionários, aquelas que apresentam maior frequência de 
leitura são os livros e as revistas em quadrinhos, e as de menor frequência são as notícias na internet e os jornais.

Tabela I.8. Distribuição dos alunos segundo os hábitos de leitura. (em %)

Itens

Frequência de leitura

TotalSempre ou 
quase 

sempre

De vez em 
quando

Nunca ou quase 
nunca

Jornais 25,4 36,1 38,5 100,0

Livros 50,7 40,3  9,0 100,0

Revistas em geral 29,0 40,1 31,0 100,0

Revistas em quadrinhos 41,7 35,3 22,9 100,0

Notícias na internet 29,1 28,8 42,1 100,0

2.7. HábITOS CULTURAIS e oUtrAs AtIVIdAdes

A Tabela I.9 mostra que os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental não são frequentadores habituais de es-
paços culturais, 54% deles nunca ou quase nunca vão ao cinema e 48% nunca foram a um espetáculo ou exposição. 
Com relação à biblioteca, 28% dos alunos vão com uma certa frequência.

Tabela I.9. Distribuição percentual dos alunos, segundo a frequência em espaços culturais. (em %)

Local
Frequência

TotalSempre ou 
quase sempre

De vez em 
quando

Nunca ou 
quase nunca

Biblioteca 27,8 36,0 36,2 100,0

Cinema 17,3 28,7 54,0 100,0

Espetáculo ou Exposição 21,1 30,8 48,1 100,0

Em relação ao tempo gasto em dia de aula com outras atividades, 59% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental gastam menos de 2 horas assistindo TV, navegando na internet, com jogos eletrônicos ou brincadei-
ras, enquanto 16% gastam mais de 3 horas com essas atividades. Na realização de trabalhos domésticos, cerca 
de 64% dos alunos gastam até duas horas e 17% não realizam essas atividades. Esses resultados são mostrados 
na Tabela I.10.
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Tabela I.10. Distribuição percentual dos alunos, segundo o tempo gasto com outras atividades. (em %)

Atividade
Tempo gasto em dia de aula (em horas)

Menos 
de 1h

Entre 1h 
e 2h

Entre 2h 
e 3h

Mais de 
3h

Não gasto 
tempo

Assistir TV, navegar na internet,  
jogar jogos eletrônicos ou brincar

39,0 20,2 12,8 16,0 12,0

Trabalhos domésticos 41,8 22,3  9,3  9,5 17,1

Apesar da maioria dos alunos não trabalhar fora de casa, destaca-se percentuais significativos, aproximadamente 
25% e 20% dos que estão no 4º e 5º anos, respectivamente, com trabalho fora de casa (recebendo ou não salário), 
como mostrado no Gráfico I.8.

Gráfico I.8. Distribuição dos alunos que trabalham ou não fora de casa, segundo o ano escolar. (em %)

3. Trajetória e Compromisso escolar

A maioria dos alunos ingressaram na escola na creche ou pré-escola, como mostra a Tabela I.11. Aproximadamente 
10% e 27% dos alunos do 4º e 5º anos, respectivamente, ingressaram após a primeira série.

Tabela I.11. Ingresso do aluno na escola segundo o ano escolar. (em %)

Ingresso 
Ano escolar

4º EF 5º EF

Na creche (0 a 3 anos)  36,6  40,2

Na pré-escola (4 a 5)  32,7  33,1

Na primeira série ou primeiro ano (6 a 7 anos)  20,9  18,7

Depois da primeira série   9,8   8,0

Total 100,0 100,0

Não respondeu o item: 4,3%
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Quando perguntados sobre o tipo de escola em que estudaram a partir da primeira série (ou primeiro ano), a maio-
ria dos alunos responderam que estudaram somente em escola pública. Cerca de 17% e 13% dos alunos do 4º e 
5º anos, respectivamente, declararam que estudaram somente em escola particular. Esses resultados são mostrados 
na Tabela I.12.

Tabela I.12. Distribuição dos alunos por tipo de escola que estudou, segundo o ano escolar. (em %)

Ano escolar

4º EF 5º EF

Somente em escola pública  64,9  70,4

Somente em escola particular  17,3  12,8

Em escola pública e em escola particular  17,8  16,8

Total 100,0 100,0

Observa-se na Tabela I.13 que cerca de 65% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental nunca foram 
reprovados. Entre aqueles que já abandonaram a escola uma vez, cerca de 58% já foram reprovados pelo menos 
uma vez, e esse percentual sobe para pouco mais de 65% entre aqueles que abandonaram a escola pelo menos 
duas vezes.

Tabela I.13. Distribuição do número de reprovações segundo o abandono da escola. (em %)

já foi reprovado
Abandonou a escola

Total
Não Uma vez

Duas vezes 
ou mais

Não  69,5  42,1  34,5  64,5

Uma vez  23,3  42,2  38,0  26,3

Duas vezes ou mais   7,2  15,7  27,5   9,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Com relação aos compromissos escolares, no que diz respeito ao dever de casa de Língua Portuguesa, cerca de 
5% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental responderam que o professor não passa dever de casa. 
A fim de evitar inconsistência nas respostas, os resultados serão apresentados apenas para os demais alunos, àqueles 
que declararam que o professor passa dever de casa, mesmo que raramente. A Tabela I.14 apresenta a distribuição 
percentual das respostas dos alunos sobre a frequência com que realiza o dever de casa de Língua Portuguesa, con-
dicionada à frequência com que o professor corrige o dever de casa. Observa-se que 78,2% dos alunos faz sempre 
ou quase sempre o dever de casa quando o seu professor sempre ou quase sempre o corrige, e este percentual cai 
para 42% quando o professor só corrige de vez em quando, e para 31% quando ele nunca ou quase nunca cor-
rige o dever de casa. Se o professor só corrige o dever de casa de vez em quando, cerca de 53% dos seus alunos 
também só faz o dever de vez em quando, e quando o professor nunca ou quase nunca corrige, cerca de 35% dos 
seus alunos nunca ou quase nunca fazem o dever de casa.



Estudos do SisPAE 2015

22

Tabela I.14. Distribuição dos alunos do 4º e 5º anos em relação à frequência que 
realiza o dever de casa de Língua Portuguesa, condicionada à frequência com 

que o(a) professor(a) corrige o dever de casa. (em %)

Você faz o dever de casa 
 de Língua Portuguesa

O(A) professor(a) corrige o dever de 
casa de Língua Portuguesa

Sempre ou quase 
sempre

De vez em 
quando

Nunca ou 
quase nunca

Sempre ou quase sempre  78,2  42,0  31,0

De vez em quando  19,4  53,4  34,3

Nunca ou quase nunca   2,4   4,6  34,7

Total 100,0 100,0 100,0

Com relação ao dever de casa de Matemática, cerca de 4% dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 
responderam que o professor não passa dever de casa. Os resultados também serão apresentados apenas para os 
alunos que declararam que o professor passa dever de casa, mesmo que raramente.

A Tabela I.15 apresenta a distribuição percentual das respostas dos alunos sobre a frequência com que realiza o 
dever de casa de Matemática, condicionada à frequência com que o professor corrige o dever de casa. Observa-se 
que quando o professor corrige sempre ou quase sempre o dever, cerca de 83% dos seus alunos sempre ou quase 
sempre fazem o dever de casa, e 15% só fazem de vez em quando. Se o professor só corrige de vez em quando, 
40% dos seus alunos fazem sempre ou quase sempre e cerca de 56% só fazem de vez em quando. Por último, se 
o professor nunca ou quase nunca corrige, aproximadamente 35% dos seus alunos ainda fazem o dever sempre ou 
quase sempre, 37% só fazem de vez em quando e 28% nunca ou quase nunca fazem o dever de casa.

Tabela I.15. Distribuição dos alunos do 4º e 5º anos em relação à frequência que 
realiza o dever de casa de Matemática, condicionada à frequência com 

que o(a) professor(a) corrige o dever de casa. (em %)

Você faz o dever de casa 
 de Matemática

O(A) professor(a) corrige o dever de 
 casa de Matemática

Sempre ou quase 
sempre

De vez em quando
Nunca ou 

quase nunca

Sempre ou quase sempre  82,9  40,0  35,3

De vez em quando  15,3  55,6  36,6

Nunca ou quase nunca   1,8   4,4  28,1

Total 100,0 100,0 100,0
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4. Relação Entre Estudantes, Professores, Gestores e Funcionários

A relação entre estudantes, professores, gestores e funcionários, segundo a opinião dos alunos do 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental foi semelhante, avaliando como uma relação boa ou muito boa dos alunos com todos os atores 
escolares, conforme dados do Gráfico I.9.

Gráfico I.9. Relações dos alunos com seus colegas, professores, gestores e funcionários da escola. (em %)
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II.
Caracterização Geral dos Alunos da 
7ª e 8ª Séries do ensino Fundamental 
e da 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio
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1. Universo Avaliado

Do total de 552.630 questionários distribuídos aos alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª 
séries do Ensino Médio, vários foram devolvidos em branco, isto é, sem que nenhuma questão fosse preenchida. Os 
resultados apresentados nas próximas seções são baseados nas respostas dos alunos que responderam pelo menos 
um item do questionário.

O Gráfico II.1 mostra a distribuição percentual de devoluções em branco de acordo com o ano escolar. O gráfico 
mostra que mais de 27% dos alunos das 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental devolveram os questionários em 
branco e que esse percentual aumenta para o Ensino Médio, sendo que o maior quantitativo de devoluções em 
branco ocorreu na 3ª série do Ensino Médio, com cerca de 45% dos alunos não preenchendo ao menos 1 item 
do questionário.

Gráfico II.1. Distribuição de questionários em branco por ano escolar – SisPAE 2015. (em %)

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. GêNERO

A distribuição percentual de meninos e meninas na 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do 
Ensino Médio mostra que o maior percentual de estudantes é do gênero feminino, em todas as séries, conforme 
pode ser observado no Gráfico II.2. A diferença entre gêneros aumenta ao longo da trajetória escolar chegando aos 
14 pontos percentuais na 3ª série do Ensino médio.
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Gráfico II.2. Distribuição dos alunos por ano escolar segundo o sexo. (em %)

Não responderam o item: 2,3%

2.2. Cor AUtodeClArAdA

Os dados apresentados a seguir (Tabela II.1) evidenciam que mais de 60% dos alunos de todas as séries considera-
-se de cor parda. A segunda categoria mais frequente corresponde à dos alunos que se autodeclararam brancos. 
São 10,8% os que se autodeclaram negros. Os alunos de origem oriental e indígena representam juntos, 7,4% do 
total de casos.

Tabela II.1. Distribuição de alunos por ano escolar segundo a cor autodeclarada. (em %)

Cor autodeclarada
Ano escolar

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Branco(a)  17,5  15,6  15,6  14,9  14,4

Pardo(a)  63,7  67,0  65,3  67,1  68,0

Preto(a)  11,2  10,0  10,9  10,9  11,3

Amarelo(a)   4,1   4,1   5,1   4,3   3,9

Indígena   3,6   3,3   3,1   2,7   2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Não responderam o item: 2,1%
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2.3. IdAde

Os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental têm, em sua maioria, entre 13 e 14 anos, que é a idade correta para 
a série. Na 8ª série a maior parte dos alunos também apresenta a idade correta para a série, 14 e 15 anos.

No Ensino Médio, a maior parte dos alunos da 1ª série tem entre 15 e 16 anos de idade, na 2ª série, estão entre 
16 e 17 anos. Na 3ª série, 15% dos alunos têm 19 anos e quase um terço, mais de 20 anos de idade. Os dados 
referentes à idade dos estudantes podem ser observados na Tabela II.2.

Tabela II.2. Distribuição de alunos por ano escolar segundo a idade. (em %)

Idade 
(em anos)

Ano escolar

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

 9 ou menos 1,6 0,8 1,5 1,3 1,4

10 1,7 1,0 1,3 1,1 1,2

11 2,0 2,0 2,4 1,3 1,0

12 4,5 0,8 0,8 0,6 0,7

13 28,7 5,9 0,5 0,5 0,6

14 32,0 31,6 4,8 0,3 0,1

15 16,6 30,2 27,0 5,6 0,3

16 7,6 16,0 26,8 29,3 5,3

17 3,1 6,7 17,4 25,5 27,0

18 1,2 2,9 9,1 16,4 25,2

19 0,5 0,9 3,4 8,0 15,4

20 ou mais 0,6 1,1 5,0 10,1 21,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Não responderam o item: 4,9%

2.4. GrAU de esColArIdAde dos PAIs

As Tabelas II.3 e II.4 apresentam as respostas dos alunos sobre o grau de escolaridade dos seus pais.

Entre os alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental que souberam responder sobre a escolaridade de seus pais 
e mães, entre 20% e 23% informaram que os pais completaram a 4ª série/5º ano, mas não a 8ª série/9º ano. Entre 
15% e 21% das mães completaram o Ensino Médio, mas não o Ensino Superior, isto só ocorreu para cerca de 12% 
das mães. Entre 10% e 14% dos pais concluíram o Ensino Médio e cerca de 9% o Ensino Superior.

Entre os alunos do Ensino Médio que souberam responder sobre a escolaridade de seus pais e mães, entre 25% 
e 28% informaram que os pais completaram a 4ª série/5º ano, mas não a 8ª série/9º ano. Entre 21% e 24% das 
mães completaram o Ensino Médio, e cerca de 12% das mães completaram o Ensino Superior. Entre 14% e 16% 
dos pais concluíram o Ensino Médio, e entre 7% e 10% o Ensino Superior.
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Tabela II.3. Distribuição de alunos por ano escolar segundo a escolaridade da mãe. (em %)

Ano escolar 

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Nunca estudou ou não completou a 4ª série/5º ano 
(antigo primário)

9,9 9,0 11,8 12,8 15,2

Completou a 4ª série/5ºano, mas não completou a 
8ª série/9º ano (antigo ginásio)

22,9 23,5 25,0 25,7 27,0

Completou a 8ª série/9º ano, mas não completou o 
Ensino Médio (antigo 2º grau)

14,1 15,5 16,0 16,2 15,7

Completou o Ensino Médio, mas não completou o 
Ensino Superior

15,4 20,8 20,7 23,1 23,8

Completou o Ensino Superior 12,4 12,3 13,3 12,5 11,0

Não sei 25,3 18,9 13,1 9,7 7,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Não responderam o item: 1,6%

Tabela II.4. Distribuição de alunos por ano escolar segundo a escolaridade do pai. (em %)

Ano escolar 

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Nunca estudou ou não completou a 4ª série/5º ano 
(antigo primário)

12,7 11,2 15,1 16,9 19,7

Completou a 4ª série/5ºano, mas não completou a 
8ª série/9º ano (antigo ginásio)

20,3 23,2 24,4 26,2 28,4

Completou a 8ª série/9º ano, mas não completou o 
Ensino Médio (antigo 2º grau)

11,7 12,7 13,6 13,9 13,6

Completou o Ensino Médio, mas não completou o 
Ensino Superior

9,7 14,0 14,0 15,3 15,8

Completou o Ensino Superior 9,1 8,8 9,7 8,8 7,4

Não sei 36,5 30,1 23,3 18,8 15,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Não responderam o item: 1,7%

2.5. CONDIÇõES de VIdA e Posse de Bens de ConsUMo e INFORMAÇÃO

Quando perguntados sobre as características no local onde mora, mais da metade dos estudantes da 7ª e 8ª séries 
do Ensino fundamental e 1ª a 3ª série do Ensino médio, que responderam ao questionário, informaram que residem 
em rua sem asfaltamento, mas apenas 6% não possuem energia elétrica e 13% não possuem água encanada em 
sua residência (Tabela II.5.).
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Tabela II.5. Distribuição dos alunos segundo as características do local de moradia. (em %)

Local de Moradia 
Respostas

Sim Não Total

Asfaltamento ou calçamento na rua 44,8 55,2 100,0

Energia elétrica na casa 94,2  5,8 100,0

Água encanada na casa 87,4 12,6 100,0

Coleta de lixo na rua 72,3 27,7 100,0

Sobre bens de consumo na residência, os resultados da Tabela II.6 mostram que a maior parte dos estudantes pos-
suem, em suas casas, os equipamentos e bens avaliados. Apenas a posse de carro/moto, foi declarada por pouco 
mais da metade dos alunos.

Tabela II.6. Distribuição de alunos segundo a posse de bens de consumo. (em %)

Respostas

Nenhum 1  2 ou mais Total

Sanitário 12,6 66,3 21,1 100,0

Geladeira 10,8 77,1 12,1 100,0

TV em cores  9,3 56,5 34,2 100,0

Máquina de lavar roupas 22,1 69,4  8,5 100,0

Aparelho de DVD 24,5 61,6 13,8 100,0

Automóvel (carro/moto) 45,6 38,6 15,9 100,0

Dicionário de Língua Portuguesa e/ou outras línguas. 17,5 36,9 45,5 100,0

Entre as fontes de informação indicadas nos questionários, os veículos menos comprados são revistas de informação 
geral. Em seguida, vêm os jornais de notícia. Entre os itens avaliados, apenas os livros são comprados em maior 
frequência (Tabela II.7).

Tabela II.7. Distribuição de alunos segundo a frequência em que seus pais compram itens de leitura. (em %)

Leituras
Respostas

Sempre Às vezes Nunca Total

Jornal de notícias, como Diário do Pará, O liberal, 
Amazônia, e etc.

12,2 39,9 48,0 100,0

Revistas de informação geral como Veja, Época, 
Super Interessante, etc.

 9,9 34,5 55,6 100,0

Livros 32,3 47,7 20,0 100,0

O percentual de alunos cujas que não têm empregada doméstica ou diarista em casa é bem significativo, 87,6%. 
O Gráfico II.3. mostra esses dados e também informa que os percentuais de alunos com duas ou mais empregadas 
domésticas ou diaristas é mínimo, não chegando a 2% do total de alunos dessas séries.
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Gráfico II.3. Distribuição dos alunos segundo a presença de empregada doméstica/diarista 
no local onde mora. (em %)

Não responderam o item: 1,7%

O computador é um equipamento inexistente em 56% das residências dos estudantes, entretanto, 28% afirmam 
possuir em casa computador com acesso à internet (Gráfico II.4).

Gráfico II.4. Distribuição dos alunos segundo o uso de computador. (em %)

Quando perguntados sobre a quantidade itens de leitura diferentes de livros escolares, revistas e jornais, existentes 
em suas residências, cerca de 15% afirmaram não ter livros em casa, enquanto que mais da metade dos estudantes 
possui somente até vinte livros em casa, conforme apresentado na Tabela II.8.
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Tabela II.8. Distribuição de alunos segundo a existência de itens de leitura na residência. (em %)

Quantidade de itens de leitura existente na residência, 
sem considerar livros escolares, jornais e revistas.

%

Não tenho livros na minha residência  15,2

O bastante para encher uma prateleira (1 a 20 livros)  59,3

O bastante para encher uma estante (21 a 100 livros)  19,0

O bastante para encher várias prateleiras (mais de 100 livros)   6,5

Total 100,0

2.6. InCentIVo e HábITOS de leItUrA

Os estudantes em sua maioria afirmam receber incentivo dos pais ou responsáveis para leitura e, comparando com 
a Tabela II.8, o percentual de estudantes que não são incentivados à leitura pelos pais ou responsáveis, se aproxima 
do percentual de alunos que não possuem livros na residência. O Gráfico II.5 reúne as informações sobre a inves-
tigação dessa característica.

Gráfico II.5. Distribuição de alunos segundo incentivo à leitura. (em %)

A Tabela II.9 mostra dados sobre a comparação que os alunos fazem dos seus hábitos de leitura com os de seus pais. 
Os resultados evidenciam que os alunos leem um pouco mais que seus pais, considerando que 79% dos alunos 
afirmam ler às vezes ou sempre, enquanto que 71% veem seus pais nessa mesma frequência de leitura.

Tabela II.9. Frequências de leitura dos alunos e de seus pais ou responsáveis. (em %)

Frequência
Você vê seus pais ou responsáveis lendo 

(jornais, revistas, livros etc)?
Você lê 

(jornais, revistas, livros etc)?

Sempre  25,7  25,7

Às vezes  45,4  53,6

Raramente  18,4  15,6

Nunca  10,5   5,1

Total 100,0 100,0
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2.7. TRAjETO CASA – ESCOLA

Para investigar possíveis diferenças nas características do trajeto para a escola para alunos do Ensino Fundamental e 
Médio, a análise será realizada separadamente. A Tabela II.10 evidencia que cerca de 80% os estudantes da 7ª e 8ª 
séries do Ensino Fundamental que moram perto da escola vão a pé, entretanto, para aqueles que afirmam morar 
longe, cerca de 40% vai andando, que é um percentual superior aos que usam o transporte escolar e residem a 
essa distância da escola (33%).

Tabela II.10. Distribuição dos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
segundo as percepções sobre o trajeto de casa até a escola. (em %)

Como vai para escola
Distância da casa até a escola

Muito perto Perto Longe Muito longe

A pé 79,5 65,2 39,5 34,7 

De bicicleta 6,0 9,3 11,6 9,8 

Transporte escolar 
(barco/ônibus)

8,4 14,7 32,7 37,8 

Transporte Próprio 6,1 10,8 16,2 17,8 

Total 100,0 100,0 100.0 100,0

Entre os alunos do Ensino Médio, a forma mais comum para chegar à escola também é a pé, exceto para quem 
mora muito longe, onde o transporte escolar é utilizado por 38% dos alunos. Relativamente aos alunos do ensino 
fundamental de 7ª e 8ª séries, o percentual de alunos que utiliza transporte próprio é superior em todas as categorias 
de distância da escola. A Tabela II.11 apresenta esses resultados.

Tabela II.11. Distribuição dos alunos de 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio 
segundo as percepções sobre o trajeto de casa até a escola. (em %)

Como vai para escola

Distância da casa até a escola

Muito perto Perto Longe Muito longe

A pé 74,5 61,5 37,6 33,3 

De bicicleta 7,7 9,7 10,8 8,5 

Transporte escolar 
(barco/ônibus)

8,7 13,0 32,0 37,9 

Transporte Próprio 9,0 15,9 19,6 20,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Experiência na escola no Ano de 2015

Para avaliar a percepção do estudante sobre a experiência vivenciada na escola no ano de 2015, algumas afirmações 
foram apresentadas ao estudante para que ele manifestasse o grau de concordância em relação a cada uma delas. 
As afirmações buscam investigar as percepções dos alunos sobre o convívio com os demais colegas e com os pro-
fessores e sobre práticas de estudo e aprendizagem, frente a quatro categorias de resposta: concordo totalmente, 
concordo mais que discordo, discordo mais que concordo e discordo totalmente. Considerando que não havia 
diferenças entre as opiniões do ensino fundamental (7ª e 8ª séries) e ensino médio (1ª, 2ª e 3ª séries), os resultados 
estão apresentados para todos os alunos dessas séries conjuntamente.
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Posteriormente, os estudantes opinaram sobre as relações entre os diversos atores no ambiente escolar, optando 
entre as categorias de resposta: muito boa, boa, ruim e muito ruim. Os resultados são apresentados separadamente 
por nível de ensino para avaliar possíveis diferenças.

3.1. vIvêNCIA ESCOLAR e PRáTICAS de estUdo e APrendIzAGeM

As afirmações nesse tema foram divididas em cinco grupos: Aspectos positivos da escola, Disciplina na escola e nas 
aulas, Aspectos positivos do professor, Aspectos negativos do professor e Compromisso e participação do aluno na 
escola.

Em relação às afirmações sobre aspectos positivos da escola, os alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio em sua maior parte concordaram, entretanto, mais de 20% dos alunos discordaram das afirmações 
de se sentirem valorizados e de sentirem bem cuidados onde estudam, como mostra o Gráfico II.6.

Gráfico II.6. Grau de concordância dos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio sobre aspectos positivos da escola. (em %)

Sobre disciplina na escola e nas aulas, 63% dos alunos discordam da afirmação que o professor coloca os alunos para 
fora da sala por qualquer motivo e 57% discordaram que a direção não toma providências em caso de reclamações, 
o que se traduz em boas percepções dos estudantes a respeito do professor e da escola. Por outro lado, há uma 
concordância de 60% dos alunos com a afirmação de que a escola é uma bagunça e que ficam muitos alunos fora 
da sala fazendo barulho. Essa percepção negativa dos alunos sobre a disciplina em ambiente escolar é confirmada 
quando se observa que mais de 60% deles concorda com as afirmações de que a turma demora a fazer silêncio 
depois que o professor entra na sala e também que há muito barulho nas aulas, atrapalhando a aprendizagem. Estes 
resultados podem ser observados no Gráfico II.7.
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Gráfico II.7. Grau de concordância dos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio sobre a disciplina na escola e nas aulas. (em %)

Quanto às afirmações sobre os aspectos positivos do professor, mais de 80% dos alunos nesse nível escolar tendem 
a concordar com cada uma das afirmações, ressalta-se que a discordância maior foi na afirmação que o professor 
explica até que todos entendam a matéria, com 18% de alunos discordando, como pode ser visualizado do Gráfico 
II.8.

Gráfico II.8. Grau de concordância dos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio sobre os aspectos positivos do professor. (em %)
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Ao avaliarem os aspectos negativos do professor, mais de 40% dos alunos externaram sua concordância com a 
afirmação de perderem muitas aulas por motivo de faltas dos professores, em contrapartida 62% dos alunos discor-
daram que o professor não se preocupa com o dever de casa, como pode ser observado no Gráfico II.9.

Gráfico II.9. Grau de concordância dos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio sobre os aspectos negativos do professor. (em %)

Ao analisarem o seu compromisso e participação, enquanto estudante, evidenciado no Gráfico II.10, a avaliação foi 
positiva, com cerca de 70% concordando com as afirmações que participam de atividades culturais e esportivas que 
a escola realiza e cerca de 90% que capricham na hora de fazer os trabalhos escolares.

Gráfico II.10. Grau de concordância dos alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 
e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio sobre seu compromisso e participação. (em %)
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3.2. RELAÇÃO ENTRE ESTUDANTES, PROFESSORES, GESTORES e FUNCIONáRIOS

No que diz respeito à relação entre estudantes, professores, gestores e funcionários, a opinião dos alunos de 7ª e 8ª 
séries do Ensino Fundamental, apresentada no Gráfico II.11, foi positiva, avaliando como uma relação boa ou muito 
boa entre os diversos atores escolares. Ressalta-se que, ao avaliar as relações entre estudantes com seus colegas, 
o percentual que considera a relação ruim ou muito ruim é superior ao das demais afirmativas, chegando a 20% 
nessas séries.

Gráfico II.11. Relações dos alunos de 7ª e 8ª séries com seus colegas, professores, 
gestores e funcionários da escola. (em %)

O cenário não se apresenta diferente no ensino médio, conforme se observa no Gráfico II.12, porém o percentual 
de avaliação da relação entre os atores no ambiente escolar como boa ou muito boa é levemente superior ao do 
ensino fundamental, como evidenciado no Gráfico II.12.

Gráfico II.12. Relações dos alunos de 1º, 2ºe 3º ano do Ensino médio (em %) com seus colegas, 
professores, gestores e funcionários da escola.
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4. expectativas Futuras

No âmbito das expectativas futuras, os estudantes avaliaram afirmações e opinaram frente a quatro categorias de 
resposta: Sim, Provavelmente sim, Provavelmente não e Não. O Gráfico II.13 mostra os percentuais de respostas 
para os alunos da 7ª e 8ª séries do ensino fundamental que demonstra no geral boa perspectiva para o futuro, a 
maior parte dos estudantes avaliaram que sim ou provavelmente sim, espera tornar-se cidadão consciente, concluir 
o Ensino Médio, ter melhores oportunidades que os seus pais e ter boas oportunidades no mercado de trabalho. 
Apenas sobre o ingresso no ensino superior observa-se um leve pessimismo por parte de 18% dos estudantes que 
avaliaram que não irão ou provavelmente não irão ingressar numa universidade pública.

Gráfico II.13. Expectativas futuras dos alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental. (em %)

Os alunos do Ensino Médio têm expectativas futuras ainda melhores os do Ensino Fundamental, conforme pode ser 
observado no Gráfico II.14, onde verifica-se um aumento no percentual dos alunos que responderam sim para as 
expectativas avaliadas, embora 14% avaliaram que não irão ou provavelmente não irão entrar numa universidade 
pública.
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Gráfico II.14. – Expectativas futuras dos alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. ( em %)
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III.
Caracterização Geral Dos Diretores

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos diretores das escolas do 
Estado do Pará, participantes da edição de 2015 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SISPAE. O Ques-
tionário foi constituído por 60 itens de múltipla escolha, sendo possível responder apenas uma alternativa.

1. Universo Avaliado

Em um universo de 3583 questionários distribuídos para os diretores, 193 foram devolvidos totalmente em branco, 
o que representa 5,4%. O questionário aplicado aos diretores apresentam itens que buscam caracterizar o perfil dos 
diretores, clima escolar, práticas pedagógicas e de gestão.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. GêNERO e Cor AUtodeClArAdA

O gráfico III.1 apresenta a distribuição percentual dos diretores por gênero, e permite observar que a maior parte 
dos diretores, 69,9% é do sexo feminino.

Gráfico III.1. Percentual de diretores por gênero.

Sobre a cor autodeclarada, de acordo com as categorias do IGBE, o Gráfico III. 2 mostra a prevalência da cor parda, 
com 74,3%.
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Gráfico III.2. Percentual de diretores segundo a cor autodeclarada.

2.2. esColArIdAde e ATUAÇÃO PROFISSSIONAl

A maior parte dos diretores (43,2%) possui o título de Especialista. Entre os que cursaram a graduação, o maior 
percentual fez Pedagogia. Apenas 3,3% são concluintes de Ensino Médio e menos de 2% possui uma pós-graduação 
em nível de mestrado ou doutorado. (Gráfico III. 3).

Gráfico III.3. Percentual de diretores segundo a formação em nível superior.

2.3. GrAU de esColArIdAde do PAI

Quando perguntados sobre a escolaridade do pai, cerca de 74,4% dos diretores responderam que seu pai não 
estudou ou não completou o Ensino Fundamental e apenas 2,5% informaram que o pai concluiu o Ensino Superior. 
O Gráfico III. 4 mostra essa distribuição.
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Gráfico III.4. Distribuição de diretores segundo a escolaridade dos pais. (em %)

2.4. teMPo de exerCíCIo

Com os dados da Tabela III.1, percebe-se que pouco mais da metade dos diretores (52,1%) exercem a profissão 
entre 1 e 5 anos, e 32,3% há mais de 5 anos. Cerca de 57,3% dos diretores declararam que o tempo de trabalho 
na mesma escola é entre 1 e 5 anos e 24,5% trabalham há menos de 1 ano na mesma escola.

Tabela III.1. Distribuição dos diretores, segundo o tempo de exercício na função de diretor, 
considerando outras escolas e na atual escola. (em %)

Faixa de anos Como diretor Diretor na atual escola

Há menos de 1 ano 15,6 24,5

Entre 1 e 5 anos 52,1 57,3

Entre 6 e 10 anos 19,4 12,4

Entre 11 e 15 anos 6,5 3,0

Entre 16 e 20 anos 3,8 2,0

Há mais de 21 anos 2,6 0,8

Total 100,0 100,0

2.5. AtIVIdAde ProFIssIonAl ConCoMItAnte

O Gráfico III.5 mostra que 65,2% dos diretores não exercem outra atividade remunerada. Entre os que exercem 
outra atividade, apenas 5,8% exercem uma atividade fora do magistério e os demais trabalham como professor.
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Gráfico III.5. Distribuição de diretores, segundo exercício de atividade concomitante. (em %)

3. Experiência na escola no Ano de 2015

A percepção dos diretores tomando como referencial a sua experiência na escola no ano de 2015, também foi 
avaliada. Proposições afirmativas sobre a gestão escolar foram respondidas segundo o grau de concordância do 
diretor em cada uma delas. As afirmações foram divididas em cinco grupos: Satisfação com a escola, Equipe escolar, 
Participação na escola e Ambiente escolar.

Com relação às afirmações sobre a satisfação com a escola (Gráfico III.6), a maioria dos diretores mostraram estar 
satisfeitos com o seu trabalho, entretanto 8% discordaram da afirmação de que ser diretor na escola é gratificante e 
10% discordaram da afirmação de que a decisão de ter se candidatado diretor na escola foi uma decisão acertada.

Gráfico III.6. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
a sua satisfação com a escola. (em %)
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Sobre as afirmações em relação à equipe de trabalho (Gráfico III.7), os diretores concordam que o planejamento 
anual das atividades é feito coletivamente, e que cada pessoa tem seu jeito de ser e isso precisa ser respeitado, 
entretanto 42% afirmam ter dificuldade de animar e motivar a equipe de trabalho.

Gráfico III.7. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
a sua equipe escolar. (em %)

Quando perguntados sobre o ambiente na escola (Gráfico III.8), os diretores concordam que as transgressões às 
normas de funcionamento e convivência da escola são resolvidas na própria escola e que a permanência do aluno 
mais tempo na escola é incentivada promovendo ações de seu interesse, entretanto 30% discordam que a escola 
tem vários parceiros que ajudam a manter um atendimento de qualidade aos alunos.

Gráfico III.8. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
ao ambiente escolar. (em %)
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As informações coletadas em relação ao diálogo com a comunidade escolar (Gráfico III.9) permitem observar que 
quase a totalidade dos diretores concordam que há diálogo com a comunidade escolar, os diretores têm o hábito de 
informar aos pais ou responsáveis sobre o desempenho dos alunos, atender pais de alunos para tratar de problemas 
disciplinares e de aprendizagem de seus filhos, contudo 23% concordam que não conseguem prestar conta das 
providências, melhorias e resultados alcançados.

Gráfico III.9. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
ao diálogo com a comunidade escolar. (em %)

3.1. RELAÇõES ENTRE GESTORES, PROFESSORES e AlUnos

O Gráfico III.10 apresenta dados sobre a percepção dos diretores a respeito da interação entre os diferentes atores 
do processo educacional. Em todos as relações analisadas, os mais elevados percentuais incidem sobre a categoria 
que classifica as interações como boas, devendo ser notado também que os percentuais assinalados para a percep-
ção negativa dessas relações são muito baixos.
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Gráfico III.10. Percepção dos diretores sobre as interações entre gestores, professores e alunos. (em %)

3.2. PRáTICA dA GESTÃO ESCOLAR

Dados sobre a percepção dos diretores em relação à gestão da escola foram observados e agrupados, formando 
três fatores: Gestão participativa, Compromisso do diretor com a avaliação e Ações para melhoria do desempenho.

O Gráfico III.11 reúne dados sobre a gestão participativa, pode-se verificar que mais de 30% dos diretores concor-
dam que o diálogo e a participação de outros atores escolares atrasam a tomada de decisões e que nem todos os 
resultados, decisões e providências alcançados pela escola precisam ser informados. Ressalta-se que 88% só tomam 
as suas decisões depois que ouvem os outros atores envolvidos com a escola, e quase todos os diretores concor-
dam que é obrigação da equipe gestora informar os pais ou responsáveis sobre o desempenho dos estudantes.
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Gráfico III.11. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
à gestão participativa. (em %)

O Gráfico III.12 aborda o compromisso do diretor com as avaliações educacionais, verifica-se que mais de 95% 
conhecem, dão importância e discutem os resultados das avaliações com os professores.

Gráfico III.12. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
ao compromisso do diretor com as avaliações educacionais. (em %)
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Avaliando as afirmações sobre as ações para melhoria do desempenho (Gráfico III.13), observa-se que os diretores 
sempre discutem com os professores estratégias para alcançar as metas de desempenho estabelecidas, e também 
repassam as informações sobre políticas educacionais de forma objetiva e clara para a sua escola. Os diretores ten-
dem a concordar também que a metodologia de incorporar diversos projetos na escola para melhorar o desempe-
nho dos alunos está contribuindo para a gestão desta escola. Cerca de 90% dos diretores avaliam que os alunos de 
suas escolas são preparados para os testes de língua portuguesa e matemática das avaliações. Ressalta-se que 58% 
dos diretores sentem-se pressionados para que as metas da sua escola sejam atingidas.

Gráfico III.13. Grau de concordância dos diretores, considerando itens relacionados 
a ações para melhoria do desempenho. (em %)

3.3. bALANÇO dAS AÇõES de MelhorIA

O Gráfico III.14 apresenta a distribuição percentual das respostas dos diretores sobre o andamento das ações de 
melhoria planejadas para a escola. Como se pode notar, os diretores concordam plenamente que a maioria das 
ações de melhoria está sendo implementada. Destoa dessa expressiva concordância a realização de curso para 
aperfeiçoamento da gestão escolar.
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Gráfico III.14. Implementação das ações de melhoria planejadas para a escola. (em %)
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IV.
Caracterização Geral das escolas

O quarto capítulo deste relatório tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre alguns aspectos das escolas. 
São investigados aspectos relacionados à infraestrutura e aos recursos materiais e tecnológicos disponíveis nas esco-
las participantes da avaliação do SisPAE 2015.

1. Infraestutura Física

1.1. ADEQUAÇÃO dO ESPAÇO FíSICO

Cerca de 65% das escolas avaliadas foram consideradas com espaço parcialmente adequado à sua finalidade, 
enquanto que aproximadamente 14% das escolas tiveram seu espaço considerado totalmente inadequado, (Gráfico 
IV.1).

Gráfico IV.1. Distribuição das escolas, segundo a adequação do espaço físico. (em %)

1.2. CONSERvAÇÃO dE INSTALAÇõES e eqUIPAMentos

O estado de conservação de alguns itens, que compõem a infraestrutura da escola, foi avaliado da seguinte forma: 
Adequado (= Bom), Regular (= necessita de pequeno reparo) e Inadequado (= necessita de grande reforma). 
Os resultados dessa avaliação estão apresentados na Tabela IV.1.
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Tabela IV.1. Adequação de instalações e equipamentos da escola. (em %)

Estrutura da escola
Estado de Conservação (%)

Adequado Regular Inadequado Inexistente Total

Telhado 39,2 45,8 14,8 0,2 100,0

Paredes internas 41,6 45,5 12,3 0,6 100,0

Piso 33,0 45,3 20,9 0,8 100,0

Portas 28,2 46,7 22,9 2,2 100,0

Janelas 31,0 40,2 22,5 6,3 100,0

Banheiros 23,6 44,3 30,7 1,4 100,0

Cozinha 27,2 45,3 26,3 1,2 100,0

Instalações hidráulicas 19,0 47,4 27,0 6,6 100,0

Instalações elétricas 20,4 45,0 31,0 3,6 100,0

Entrada do prédio 35,0 45,7 17,0 2,3 100,0

Paredes externas 36,8 48,8 13,1 1,3 100,0

Corredores 37,6 43,0 13,9 5,5 100,0

Salas de aula 31,7 51,0 16,6 0,7 100,0

Instalações esportivas 9,6 17,7 19,0 53,7 100,0

O estado de conservação das instalações foi considerado regular na maioria das escolas, ou seja, na maior parte das 
escolas há necessidade de pequenos reparos nos itens avaliados, exceto as instalações esportivas, que não existem 
em mais da metade das escolas. As paredes internas recebem a melhor avaliação, seguidas do telhado e dos corre-
dores. Apenas 32% das escolas apresentam salas de aulas em adequado estado de conservação.

A Tabela IV.2 apresenta a distribuição das respostas relacionadas a itens de depredação da escola. Observa-se que a 
deterioração de muros e paredes, internas e externas da escola, causada por pichação, bem como a depredação de 
dependências internas e externas não ocorre em mais de 65% das escolas.

Tabela IV.2. Presença de deterioração e depredação na escola. (em %)

Existe na escola
%

Sim Não Total

Pichação de muros ou paredes das dependências internas da escola. 30,9 69,1 100,0

Pichação de muros ou paredes das dependências externas da escola. 27,6 72,4 100,0

Depredação dos banheiros. 35,1 64,9 100,0

Depredação de dependências internas da escola. 27,7 72,3 100,0

Depredação de dependências externas da escola. 24,6 75,4 100,0
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1.3. sAlAs de AUlA

As condições das salas de aula foram avaliadas e os resultados são apresentados no Gráfico IV.2.

Gráfico IV.2. Avaliação (em %) das condições das salas de aula.

Os resultados mostram que em cerca de 31% das escolas não há quadro branco/giz na sala de aula e em 17% não 
há mesa para professor. Pouco mais de 70% das escolas possuem salas iluminadas e pouco mais da metade possui 
salas arejadas. Sala de aula com armários não é comum nas escolas.

1.4.  SEGURANÇA nA esColA e AtendIMento A PortAdores 
de neCessIdAdes edUCACIonAIs esPeCIAIs

Sobre a segurança, apurou-se que:

 75% das escolas apresentam controle de entrada e saída dos estudantes;

 54% não apresentam muros, grades ou cercas em condições de garantir a segurança dos alunos;

 as escolas são mais vigiadas no período noturno (80%) do que no período diurno (48%);

 82,4% não apresentam nenhum esquema de policiamento para inibição de furtos, roubos e outras formas de 
violência;

 60% não dispõem de instalações adequadas e facilidades para o atendimento aos portadores de necessidades 
educacionais especiais.

Os dados completos sobre a avaliação desses aspectos são apresentados na Tabela IV.3.
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Tabela IV.3. Percentual de respostas afirmativas sobre o esquema de segurança e de atendimento 
a portadores de necessidades educacionais especiais na escola. (em %)

Aspectos sobre segurança da escola
Sim 
(%)

Existem muros, grades ou cercas em condições de garantir a segurança dos estudantes. 46,3

Existe controle de entrada e saída dos estudantes. 74,7

Existe controle de entrada de pessoas estranhas na escola. 71,3

Os portões que dão acesso à parte externa permanecem trancados durante o horário de funcionamento 
da escola.

60,8

Existe algum tipo de vigilância para o período diurno. 47,9

Existe algum tipo de vigilância para o período noturno. 79,9

Existe algum tipo de vigilância para finais de semana e feriados. 67,9

Há algum esquema de policiamento para inibição de furtos, roubos e outras formas de violência. 17,6

Há algum esquema de policiamento para inibição de tráfico de tóxicos/drogas dentro da escola. 12,5

Há algum esquema de policiamento para inibição de tráfico de tóxicos/drogas nas imediações da escola. 16,7

A escola tem algum sistema de proteção contra incêndio. 10,8

A sala onde estão guardados os equipamentos mais caros têm dispositivos para serem trancadas. 69,5

A escola apresenta sinais de depredação. 43,4

Existe uma boa iluminação do lado de fora da escola. 44,3

Existe adequação do espaço físico aos portadores de necessidades educacionais especiais. 40,1

2. recursos Materiais e Tecnológicos para ensino e Aprendizagem

A Tabela IV.4 apresenta a quantidade de computadores nas escolas e suas finalidades. A maioria das escolas possui 
entre 1 e 5 computadores e, em sua maioria, eles se destinam principalmente pra uso exclusivo da administração. 
A disponibilidade de computadores com acesso à internet para uso exclusivo dos estudantes só ocorre em 31% das 
escolas, e para uso exclusivo dos professores em 42% das escolas.

Tabela IV.4. Quantidade de computadores na escola e suas finalidades. (em %)

Computadores na escola 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 30
Mais de 

30
Não 
há

Total

Total de computadores na escola 41,4 14,1 9,6 11,6 7,8 2,3 13,2 100,0

Computadores para uso exclusivo dos 
estudantes.

15,2 12,1 7,6 9,7 2,3 0,7 52,4 100,0

Computadores com acesso à internet 
para uso exclusivo dos estudantes.

12,1 6,8 4,2 6,1 1,5 0,3 69,0 100,0

Computadores para uso dos 
professores.

47,1 1,9 0,6 0,9 0,3 0,1 49,1 100,0

Computadores com acesso à internet 
para uso dos professores.

39,2 1,6 0,5 0,8 0,3 0,1 57,5 100,0

Computadores exclusivamente para 
uso administrativo.

76,2 3,3 0,3 0,2 0,1 0,0 19,9 100,0
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A disponibilidade e o estado de conservação dos equipamentos de audiovisual também foram apreciados. A Tabela 
IV.5 apresenta os resultados da avaliação.

Tabela IV.5. Disponibilidade e estado de conservação de equipamentos audiovisuais na escola. (em %)

Equipamentos bom Regular Ruim Inexistente Total

Televisão 48,7 20,9 11,9 18,5 100,0

Antena parabólica 10,3 7,0 7,4 75,3 100,0

Videocassete 10,8 7,1 5,3 76,8 100,0

Máquina fotocopiadora 41,1 21,1 7,8 30,0 100,0

Mimeógrafo 7,6 8,5 11,5 72,4 100,0

Projetor de slides 22,0 7,2 3,1 67,7 100,0

Retroprojetor 16,0 5,8 3,6 74,6 100,0

Máquina de datilografia 3,3 4,0 5,4 87,3 100,0

Impressora 51,6 24,7 7,8 15,9 100,0

Aparelho de som 38,3 21,6 8,1 32,0 100,0

Computador 45,7 31,7 8,4 14,2 100,0

Máquina fotográfica 42,4 14,3 5,1 38,2 100,0

DVD 42,1 20,8 9,2 27,9 100,0

Linhas telefônicas 13,1 8,8 6,8 71,3 100,0

Data Show 54,6 13,1 5,4 26,9 100,0

Observando os dados, verifica-se que mais de 45% das escolas dispõem de televisão, impressora, computador, e 
Data Show em bom estado de conservação. Destaca-se, também, o percentual de escolas que não possui linha 
telefônica, que chega a 71%.

3. Espaços de Lazer, Convívio e Aprendizagem

A existência de Laboratório de Ciências nas escolas participantes do SisPAE 2015 foi avaliada, e verificou-se que 
apenas 8,3% das escolas dispõe dessa instalação. Quanto aos espaços de convívio e lazer, observou-se que em mais 
de 70% das escolas não existe área de lazer coberta e nem quadra poliesportiva. O número de escolas com rampas 
de acesso não chega a 50% (Gráfico IV.3).
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Gráfico IV.3. Existência de espaços de lazer, convívio e aprendizagem na escola. (em %)

As bibliotecas das escolas participantes da edição 2015 do SisPAE foram avaliadas quanto à quantidade de alunos que 
recebem, quanto ao estado de conservação do acervo, os serviços que prestam e a presença de profissionais para 
atendimento aos usuários. Os dados coletados são apresentados nos Gráficos IV.4, IV.5 e IV.6, e nas Tabelas IV.6 e IV.7.

Gráfico IV.4. Presença de profissionais para atendimento aos usuários.(em %)

Gráfico IV.5. Utilização da biblioteca pelos alunos (em %), segundo o responsável.
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Gráfico IV.6. Uso da Biblioteca para realização de trabalhos pelos professores. (em%)

Tabela IV.6. Estado de conservação dos livros da biblioteca. (em %)

Item
Estado de conservação

Total
bom Regular Ruim Inexistente

Livros de estudo 43,7 34,3 5,1 16,9 100,0

Livros de literatura 43,0 29,8 6,1 21,1 100,0

Revistas de informação geral 19,8 22,6 7,4 50,2 100,0

Jornais 7,5 14,0 6,7 71,8 100,0

Revistas em quadrinhos 14,6 22,4 9,8 53,2 100,0

Tabela IV.7. Empréstimo de livros da biblioteca. (em %)

Levam livros 
para casa

Sim
Não, porque 
não querem

Não, porque a escola 
não permite

Total

Estudantes 79,3 12,1  8,6 100,0

Professores 73,5 20,6  5,9 100,0

Membros da comunidade 23,7 55,1 21,2 100,0

Os gráficos e tabelas mostram que:

 47,6% dos alunos utilizam as bibliotecas das escolas;

 20% dos professores utilizam sempre a biblioteca para realizar trabalhos, outros 35,6% o fazem de vez em 
quando;

 o estado de conservação dos livros de estudo e de literatura das bibliotecas é regular ou bom;

 mais da metade das bibliotecas não possui revistas de informação geral, jornais e quadrinhos;

 os principais usuários dos empréstimos de livros são os alunos da escola;

 21% das escolas não permitem o empréstimo de livro para membros da comunidade;

 66% das escolas não dispõem de um responsável pela biblioteca – bibliotecário, professor ou outra pessoa;
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V.
Caracterização Geral dos 
Professores Coordenadores

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos professores coordenadores 
das escolas do Estado do Pará, participantes da edição de 2015 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional – 
SISPAE. O Questionário foi constituído por 104 itens de múltipla escolha, sendo 6 itens de múltiplas respostas e para 
os demais foi considerada apenas uma resposta por item.

1. Universo Avaliado

Em um universo de 24.131 questionários distribuídos para os professores, 4.237 foram devolvidos totalmente em 
branco, o que representa 17,6%. Esses questionários apresentam um conteúdo semelhante aos questionários dos 
diretores, com itens que buscam caracterizar o perfil dos professores-coordenadores, clima escolar, práticas peda-
gógicas e de gestão.

2. Perfil Sociodemográfico

2.1. Cor AUtodeClArAdA

Sobre a cor autodeclarada, de acordo com as categorias do IBGE, o Gráfico V.1 mostra a prevalência da cor parda, 
com 64%.

Gráfico V.1. Distribuição de professores coordenadores segundo a cor autodeclarada. (em %)
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2.2. GrAU de esColArIdAde dos PAIs

Quando perguntados sobre a escolaridade da mãe, cerca de 11% dos professores coordenadores responderam 
que sua mãe não estudou, aproximadamente 51% declararam que a mãe não completou o Ensino Fundamental 
(1ª a 8ª série) e, aproximadamente 10% informaram que a mãe concluiu o Ensino Superior. O Gráfico V.2 mostra 
essa distribuição.

Sobre a escolaridade do pai, cerca de 14% dos professores coordenadores responderam que seu pai não estudou, 
aproximadamente 57% declararam que o pai não completou o Ensino Fundamental e apenas 4% informaram que 
o pai concluiu o Ensino Superior. O Gráfico V.3 mostra essa distribuição.

Gráfico V.2. Distribuição do grau de escolaridade das mães dos professores coordenadores.(em %)

Gráfico V.3. Distribuição percentual do grau de escolaridade dos pais dos professores coordenadores.
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2.3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL, bENS, RENDA e FAMíLIA

O Gráfico V.4 permite observar que 76,6% dos professores coordenadores atuam no Ensino Fundamental, dentre 
estes 12,2% também atuam no Ensino Médio, e 23,4% são coordenadores apenas do Ensino Médio.

Gráfico V.4. Professores coordenadores em percentual, segundo o ciclo escolar de atuação.

Com os dados da Tabela V.1, percebe-se que 67,5% dos professores-coordenadores exercem a função há mais de 
5 anos. Com relação ao exercício da função na mesma escola, 57,2% declararam que o fazem há menos de 6 anos 
e, entre esses, 17,7% estão há menos de 1 ano na mesma escola.

Tabela V.1. Distribuição (em %) dos professores coordenadores por tempo de exercício na função.

Tempo Como professor coordenador Como professor coordenador na escola

Há menos de 1 ano 7,4 17,7

Entre 1 e 2 anos 9,1 15,9

Entre 3 e 5 anos 16,0 23,6

Entre 6 e 8 anos 12,4 13,9

Entre 9 e 10 anos 12,5 9,2

Entre 11 e 15 anos 14,6 8,6

Entre 16 e 20 anos 11,9 5,2

Mais de 20 anos 16,1 5,9

Total 100,0 100,0

O Gráfico V.5 mostra que cerca de 59% dos professores-coordenadores não exercem outra atividade. Entre os 
que exercem outra atividade, apenas 10,4% exercem uma atividade fora da docência e os demais trabalham como 
professor.

Sobre a renda familiar dos professores, 37% deles tem renda bruta de R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00, enquanto 11% 
deles possui renda inferior a R$1.900,00. A distribuição dos respondentes segundo a renda familiar é mostrada no 
Gráfico V.6.
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Gráfico V.5. Distribuição de professores coordenadores segundo exercício 
de atividade concomitante.(em %)

Gráfico V.6. Distribuição percentual de professores coordenadores segundo a renda familiar. (em Reais)

O Gráfico V.7 mostra que cerca de 86% dos professores coordenadores tem menos de 6 pessoas (já incluindo ele 
mesmo) morando em suas residências.
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Gráfico V.7. Distribuição percentual dos professores coordenadores, segundo 
o número de moradores nas suas casas.

Informações sobre bens e serviços presentes na casa dos professores coordenadores foram coletadas em um item 
de múltiplas respostas, o Gráfico V.8 apresenta a distribuição das respostas. Percebe-se que 9,2% dos professores 
coordenadores não possui nenhum dos bens e serviços indicados, e o computador aparece como o bem de con-
sumo mais comum entre os apresentados, cerca de 69% dos professores possuem este item.

Gráfico V.8. Distribuição dos bens e serviços nas casas dos professores coordenadores. (em %)
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2.4. MeIos dE ATUALIzAÇÃO

Os meios de atualização dos professores coordenadores foram investigados em um item de múltiplas respostas. 
Observa-se pela Tabela V.2 que a maioria dos professores atualizam-se por meio da leitura de livros e artigos das 
suas áreas e apenas 0,6% declararam que não se atualizam.

Tabela V.2. Distribuição dos meios de atualização usados pelos professores coordenadores.( em %)

Meios de atualização Percentual

Leitura de livros e artigos da sua área. 74,6

Cursos e orientações técnicas oferecidos pela SEDUC/PA. 16,1

Cursos oferecidos pelos sindicatos.  5,2

Cursos de extensão universitária. 21,9

Cursos a distância. 18,2

Pesquisa de artigos e trabalhos na internet. 53,8

Não me atualizo.  0,6

2.5. teMPo GAsto nO TRAjETO CASA – ESCOLA

O Gráfico V.9 reúne informações sobre o tempo do trajeto casa-escola, é possível constatar que a maioria dos 
professores coordenadores gasta até uma hora no trajeto de casa até a escola e apenas 10,8% supera esse tempo.

Gráfico V.9. Distribuição (em %) de professores coordenadores, 
segundo o tempo do trajeto de casa até à escola.



Perfil dos Participantes

63

3. Proposta Pedagógica

3.1. ELAbORAÇÃO dA ProPostA

A maioria dos professores coordenadores, aproximadamente 69%, declarou ter participado na elaboração da pro-
posta pedagógica das suas escolas no ano de 2015. Entre os que não participaram, mais de 16% declararam que não 
estavam na escola quando a proposta pedagógica foi elaborada, os dados estão descritos no Gráfico V.10.

Gráfico V.10. Distribuição (em %) dos professores-coordenadores, segundo a participação 
na elaboração da proposta pedagógica da escola no ano de 2015.

Com relação à forma de elaboração da Proposta Pedagógica da escola para o ano letivo de 2015, 29,6% dos 
professores coordenadores responderam que foi elaborada a partir da já existente na escola, com adequações e 
atualizações. Vale ressaltar que cerca de 13% dos professores coordenadores não sabem como foi elaborada e 
7,7% declararam que não houve a elaboração da Proposta Pedagógica. O Gráfico V.11 apresenta estes resultados.

Gráfico V.11. Formas de elaboração da Proposta Pedagógica do atual ano letivo. (em %)
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3.2. PRáTICAS PEDAGóGICAS e PlAnejAMento esColAr

Os professores-coordenadores também foram questionados sobre as três ações mais contempladas no período 
destinado ao planejamento escolar das suas escolas. A ação mais contemplada foi a elaboração de planos de ensino 
articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conhecimento, considerando as respectivas competências 
e habilidades a serem promovidas. Enquanto a menos contemplada foi a de levantamento das demandas dos pro-
fessores, frente às metas e prioridades da escola, para organização do trabalho das horas pedagógicas. A Tabela V.3 
mostra estes resultados.

Tabela V.3. Distribuição percentual das ações mais contempladas no período 
destinado ao planejamento escolar.

Ações mais contempladas no período destinado ao planejamento escolar Percentual

Elaboração de planos de ensino articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conheci-
mento, considerando as respectivas competências e habilidades a serem promovidas

37,3

Análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão sobre fatores intervenientes, intra e 
extraescolares

24,0

Análise das ações de maior impacto no melhor aprendizado dos alunos e de práticas docentes 
bem sucedidas, para disseminação

23,9

Proposição de metas, ações prioritárias e estratégias, em consenso com a equipe escolar 23,6

Discussão de planos de ação para melhoria da convivência entre professores e alunos 22,7

Análise das relações escola/comunidade e das propostas para melhoria da participação e integra-
ção entre ambas

20,1

Discussão sobre a concepção de avaliação dos professores e alunos, o sistema de avaliação da 
unidade escolar e propostas para seu aprimoramento

17,9

Levantamento das demandas dos professores, frente às metas e prioridades da escola, para orga-
nização do trabalho das horas pedagógicas

5,9

Não participei do planejamento nesta escola 13,7

O Gráfico V.12 mostra a opinião dos professores-coordenadores sobre a adequação do seu plano de trabalho com 
a execução das ações priorizadas na Proposta Pedagógica da escola. Cerca de 53% responderam que seu plano está 
totalmente adequado à execução das ações e 38% concordaram parcialmente.

Gráfico V.12. Distribuição da opinião dos professores coordenadores sobre a adequação do seu 
plano de trabalho com a execução das ações priorizadas na Proposta Pedagógica. (em %)
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Com relação à utilização ou não da Proposta Pedagógica da escola como referência para o seu trabalho, aproxima-
damente 12% dos professores coordenadores declararam não utilizarem. Entre os que a utilizam, cerca de 43% o 
fazem na elaboração de projetos escolares e aproximadamente 21% na gestão do currículo. Esses resultados são 
apresentados no Gráfico V.13.

Gráfico V.13. Distribuição percentual de professores coordenadores segundo a utilização 
da Proposta Pedagógica no seu trabalho.

Os professores coordenadores foram indagados se a Proposta Pedagógica da escola é avaliada e redirecionada le-
vando em consideração o desempenho dos alunos. Cerca de 90% responderam afirmativamente, como pode ser 
visto no Gráfico V.14.

Gráfico V.14. Frequência com que é realizada a avaliação e o redirecionamento da Proposta Pedagógica 
levando em consideração o desempenho dos alunos, segundo os professores coordenadores. (em %)
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A Tabela V.4 apresenta os resultados sobre a frequência com que os professores-coordenadores realizam suas prá-
ticas pedagógicas.

Tabela V.4. Frequência de realizações das práticas pedagógicas por parte 
dos professores-coordenadores. (em %)

Práticas pedagógicas
Frequência (em %)

Semanal Quinzenal Mensal bimestral Semestral Anual Nunca

Define com os professores os horários 
das horas pedagógicas

21,7  8,1 16,1 15,0  8,2 13,3 17,6

Define com os professores agenda de 
uso dos ambientes pedagógicos

27,1  9,6 18,0 11,4  6,9  7,0 20,0

Organiza agenda de atendimento a pais 
e alunos

11,0  4,2 17,1 34,7 11,6  4,6 16,8

Organiza agenda de reuniões com a 
equipe de gestão

 7,2  7,7 25,4 27,0 11,0  4,9 16,6

Organiza agenda e coordena reuniões 
com a APM, Conselho de Escola e Grê-
mio Estudantil

 1,9  2,0 11,0 19,4 13,7  8,8 43,2

Participa de reuniões com professores 
e alunos coordenadores dos projetos 
escolares

 4,7  5,2 23,5 32,0 15,3  7,6 11,7

Participa das reuniões com os professo-
res nas horas pedagógicas

17,7  9,2 25,0 24,0  9,3  5,3  9,5

Visita as salas de aula 64,4  6,2  8,2  5,3  3,0  1,6 11,3

Conversa com os alunos que apresen-
tam problemas de aprendizagem

64,7  8,0 11,3  7,7  2,0  1,1  5,2

Atende alunos com problemas discipli-
nares

60,8  7,8  9,3  5,3  2,5  1,2 13,1

Prepara pauta de prioridades/dúvidas 
para reuniões com o supervisor

16,8 12,8 22,3 17,9  6,3  3,5 20,4

Realiza reuniões com o quadro de fun-
cionários (administrativos e de serviços)

 6,1  6,6 23,6 20,2  9,6  5,2 28,7

Fornece dados/informações da escola à 
Diretoria e aos órgãos centrais

17,8  7,1 22,7 20,3  6,8  6,0 19,3

As informações coletadas permitem observar que:

 A maioria (mais de 60%) dos professores-coordenadores realiza semanalmente visita às salas de aula, conversa 
com os alunos que apresentam problemas de aprendizagem e atende alunos com problemas disciplinares. Porém, 
cerca de 11% deles nunca visitam as salas de aula, e 13% nunca atende alunos com problemas disciplinares.

 Aproximadamente 43% dos professores-coordenadores responderam que nunca organizam agenda e nunca 
coordenam reuniões com a APM – Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil.

 Mais de 60% dos professores coordenadores definem com os professores, no máximo a cada dois meses, os 
horários das horas pedagógicas e a agenda de uso dos ambientes pedagógicos. Porém, mais de 17% deles nunca 
realizam essas práticas.
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 A maioria dos professores coordenadores (cerca de 67%) organizam agenda, no máximo a cada dois meses, 
de atendimento a pais e alunos e de reuniões com a equipe de gestão. Porém, cerca de 17% dos professores 
coordenadores declararam que nunca organizam estas agendas.

 Cerca de 65% dos professores coordenadores participam, no máximo a cada dois meses, de reuniões com 
professores e alunos coordenadores dos projetos e, aproximadamente 76% deles, participam com essa mesma 
frequência de reuniões com os professores nas horas pedagógicas.

 A maioria (aproximadamente 70%) dos professores coordenadores preparam, no máximo a cada dois meses, 
uma pauta de prioridades/dúvidas para reuniões com o supervisor, enquanto um pouco mais de 20% nunca 
realizam essa prática.

 Cerca de 56% dos professores coordenadores realizam, no máximo a cada dois meses, reuniões com o quadro 
de funcionários (administrativos e de serviços). Porém, aproximadamente 29% deles nunca realizam essa prática.

3.3. Conselho de ClAsse e HORA PEDAGóGICA

O Gráfico V.15 reúne dados relacionados à quantidade de reuniões do Conselho de Classe da escola no ano de 
2015. Cerca de 26% dos professores coordenadores responderam que não ocorreu reunião em suas escolas, 
aproximadamente 11% declararam ter havido apenas uma reunião e 44% disseram ter havido pelo menos duas 
reuniões em suas escolas.

Gráfico V.15. Frequência de reuniões do Conselho de Classe, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

A participação dos alunos no Conselho de Classe está representada no Gráfico V.16. Percebe-se que a maioria res-
pondeu que não há a participação dos alunos, representando 60,1%.
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Gráfico V.16. Participação dos alunos (em %) no Conselho de Classe escolar, 
segundo os professores coordenadores.

A adequação do espaço físico destinado às atividades de Hora Pedagógica foi avaliado pelos professores coordena-
dores, e 59% consideraram que o espaço não é adequado, conforme apresentado no Gráfico V.17.

Gráfico V.17. Avaliação da adequação ou não do espaço físico de Hora Pedagógica, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

Os resultados da Tabela V.5 mostram que a análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e 
rendimento escolar foi o assunto predominante na Hora Pedagógica em mais de 50% das escolas, segundo os 
professores coordenadores.
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Tabela V.5. Assunto predominante no ano de 2015 na Hora Pedagógica da escola, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

Assunto que predominou na Hora Pedagógica Percentual

Análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e rendimento escolar  50,5

O acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola  14,0

Discussão e proposição de solução para os problemas detectados   8,6

Os critérios e procedimentos de avaliação dos alunos   5,7

Reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares ou de relacionamentos interpessoais   5,2

A supervisão e controle das atividades pedagógicas e respectivos registros da equipe dos 
professores

  2,4

Socialização de experiências bem sucedidas entre os professores relativas ao Currículo do 
Estado do Pará de cada disciplina

  1,7

Encaminhamentos práticos para a implementação do Currículo do Estado do Pará   0,7

Outros  11,2

Total 100,0

4. Problemas de ensino e de Aprendizagem

A opinião dos professores coordenadores em relação ao conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de 
ensino e de aprendizagem na escola é apresentada no Gráfico V.18. Cerca de 98% dos professores coordenado-
res acham que a equipe escolar tem conhecimento, mas parte da equipe (cerca de 22%) não tem condições de 
resolvê-los.

Gráfico V.18. Conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de ensino e de aprendizagem 
na escola, segundo a opinião dos professores coordenadores. (em %)

O cumprimento do desenvolvimento do Currículo em 2015 nas escolas, até o momento da aplicação do questio-
nário, foi perguntado e cerca de 10% dos professores coordenadores responderam que cumpriram todo o progra-
ma. O maior percentual foi para os que cumpriram quase todo o programa, e apenas 5,4% cumpriram menos da 
metade do programa como pode ser visto no Gráfico V.19.
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Gráfico V.19. Distribuição percentual de professores coordenadores segundo 
o desenvolvimento do Currículo do ano de 2015.

A Tabela V.6 reúne os resultados gerais apurados das respostas dos professores coordenadores em relação à frequência 
com que ocorreram certos problemas escolares no ano de 2015.

A Tabela V.7 apresenta a avaliação dos professores coordenadores sobre a intensidade do prejuízo de alguns aspec-
tos na aprendizagem dos alunos em sua escola.

Tabela V.6. Frequência de certos problemas escolares no ano de 2015, 
segundo os professores coordenadores.

Problemas escolares
Frequência (em %)

Muitas 
vezes

Poucas 
vezes

Não ocorreu 
na escola

Não sei

Falta de professores para algumas disciplinas ou anos/séries 25,3 36,5 31,4  6,8

Falta de pessoal de apoio administrativo 26,7 30,7 34,1  8,5

Falta de apoio da direção 9,3 28,8 56,0  5,9

Interrupção das atividades escolares 12,6 44,6 38,7  4,1

Alta rotatividade dos professores 10,5 38,8 38,4 12,3

Insuficiência de recursos financeiros 54,2 23,0 11,8 11,0

Alto índice de faltas por parte de professores 10,6 47,0 30,8 11,6

Problemas com a infraestrutura física 44,9 33,0 18,1  4,0

Excesso de tarefas burocráticas 18,4 43,7 25,6 12,3

Alto índice de faltas por parte dos alunos 22,8 55,6 17,6  4,0

Roubos, depredações e pichações 14,3 39,4 37,8  8,5

Violência contra alunos, professores e funcionários  6,4 34,9 49,3  9,4

Brigas entre alunos 12,2 55,1 26,2  6,5

Presença de gangues de alunos  4,2 14,3 68,4 13,1

Carência de merenda escolar 29,6 39,9 26,0  4,5

Problemas relacionados ao transporte escolar 22,3 33,7 29,4 14,6
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As informações coletadas permitem observar que:

 Mais da metade dos professores coordenadores declararam que nunca faltou apoio da Direção, porém sofreram 
muitas vezes com a insuficiência de recursos financeiros;

 Cerca de 68% responderam que não houve presença de gangues de alunos na escola e 49% disseram que não 
ocorreu violência contra alunos, professores e funcionários;

 Mais de 55% responderam que briga entre alunos e alto índice de faltas dos alunos ocorreram poucas vezes;

 Cerca de 70% das escolas sofreram algumas vezes com a falta de merenda escolar, segundo os professores co-
ordenadores;

 Aproximadamente 45% dos professores coordenadores responderam que a escola sofreu muitas vezes de pro-
blemas com a infraestrutura física;

 Cerca de 57% relataram a ocorrência algumas vezes da interrupção das atividades escolares;

 O excesso de tarefas burocráticas e a falta de professores para algumas disciplinas ocorreram algumas vezes em 
cerca de 62% das escolas, segundo os professores coordenadores;

 A falta de pessoal de apoio administrativo e o alto índice de faltas por parte de professores ocorreram algumas 
vezes em cerca de 57% das escolas, segundo os professores coordenadores;

 Cerca de 49% dos professores coordenadores declararam ter ocorrido algumas vezes em sua escola uma alta 
rotatividade dos professores, mas em 38% das escolas esse problema não ocorreu.
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Tabela V.7. Intensidade do prejuízo de alguns aspectos na aprendizagem dos alunos, 
segundo os professores coordenadores.

Aspectos
Intensidade do prejuízo (em %)

Muito Pouco
Não 

prejudica
Não tem esse 

problema
Não sei

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de 
consumo)

37,6 30,7 11,9 18,2  1,6

Carência de recursos pedagógicos (livros, materiais de apoio, 
recursos tecnológicos)

42,2 34,3  9,2 13,2  1,1

Ambiente e localização da escola 17,6 28,7 30,1 21,9  1,7

Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos 
alunos

15,2 32,2 23,5 26,0  3,1

Não cumprimento do conteúdo curricular 22,6 30,4 15,1 28,5  3,4

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 33,6 29,5 12,3 21,0  3,6

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola 13,7 18,5 17,7 44,0  6,1

Resistência a mudanças por parte dos professores 14,9 24,7 15,8 39,0  5,6

Relacionamento ruim entre professor e aluno 14,5 22,4 16,5 41,3  5,3

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio 
dos professores

17,6 21,2 14,1 43,1  4,0

Falta de respeito dos alunos para com os professores 32,8 30,9  9,8 24,0  2,5

Indisciplina dos alunos em sala de aula 45,3 34,0  7,3 11,8  1,6

Frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não) 41,7 36,0  7,8 12,0  2,5

Consumo de álcool ou drogas ilegais pelos alunos 19,3 13,2  7,0 50,2 10,3

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 21,2 23,3  8,1 39,7  7,7

Alunos que têm lares ou ambientes desajustados 49,4 28,1  6,0  8,0  8,5

Nível socioeconômico e cultural dos alunos 34,0 42,8 11,5  6,3  5,4

Falta de aptidão e habilidade dos alunos 40,6 43,2  7,5  5,7  3,0

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 63,9 28,0  3,4  3,4  1,3

Baixa autoestima dos alunos 50,8 35,9  5,1  5,9  2,3

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 72,3 20,5  2,3  2,4  2,5

As informações na Tabela V.7 mostram que a maioria dos aspectos listados prejudica com alguma intensidade a 
aprendizagem dos alunos, segundo os professores coordenadores. È possível observar que:

 Dentre os aspectos que prejudicam com maior intensidade, eles destacam alguns problemas relacionados ao 
aluno, tais como: a falta de apoio dos pais, o desinteresse e a falta de esforço, sua baixa autoestima, lares desajus-
tados e indisciplina em sala de aula;

 A carência de infraestrutura física e de recursos pedagógicos, a insatisfação e desestímulo para a atividade docente, 
a frequência irregular de alunos, o nível socioeconômico e cultural dos alunos e a falta de aptidão e habilidade dos 
alunos destacam-se como aspectos que prejudicam o aprendizado com alguma intensidade;

 Cerca de 59% dos professores coordenadores acham que o ambiente e localização da escola é um aspecto que 
não prejudica ou prejudica pouco a aprendizagem dos alunos;

 Alguns dos aspectos listados foram declarados não existir na escola, segundo a maioria dos professores coorde-
nadores, destacam-se: consumo de álcool ou drogas pelos alunos, resistência a mudanças por parte do diretor da 
escola e por parte dos professores, dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio dos professores, 
relacionamento ruim entre professor e aluno e alunos que intimidam colegas e/ou docentes.
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5. Projetos e Discussões dos Problemas de ensino e de Aprendizagem

Os professores coordenadores foram questionados sobre a ocorrência ou não de interrupção das atividades escola-
res no último ano e, em caso afirmativo, como foi ou está sendo realizada a reposição das aulas na escola. A Tabela 
V.8 apresenta os resultados. Cerca de 42% responderam que não houve interrupções, aproximadamente 16% 
realizaram a reposição imediatamente, dando continuidade ao currículo e cerca de 13% responderam que mesmo 
com as interrupções não houve e não haverá reposição das aulas.

Tabela V.8. Formas de reposição das aulas após interrupção das atividades escolares no último ano, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

Como foi ou está sendo feita a reposição das aulas Percentual

Não houve interrupção de aulas  42,4

Reposição feita imediatamente, dando continuidade ao Currículo  15,7

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com a maioria absoluta os alunos   8,2

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com poucos alunos   4,6

Reposição feita no final do ano (a partir de conteúdos em que os alunos apresentaram dificuldades)   6,6

Reposição feita a partir de cobrança do Órgão Central (retomando-se os conteúdos)   2,7

Reposição, com aula presencial, com a maioria absoluta dos alunos   4,9

Reposição, com aula presencial, com poucos alunos   1,6

Não houve e não haverá reposição  13,3

Total 100,0

5.1. REDUÇÃO dAs tAxAs de ABAndono e de rePROvAÇÃO

Os Gráficos V.20 e V.21 informam sobre a existência e implementação de projetos de redução das taxas de abando-
no escolar e de reprovação, respectivamente, nas escolas, segundo os professores coordenadores.

Em relação à redução das taxas de abandono, aproximadamente 45% responderam que o projeto ainda não foi 
criado, embora o problema exista. Cerca de 27% das escolas tem o projeto e o mesmo está sendo aplicado, e 16% 
não tem o projeto porque não há o problema de abandono escolar.

Em relação à redução das taxas de reprovação, cerca de 41% das escolas têm o projeto e o mesmo está sendo 
aplicado. Aproximadamente 41% responderam que o projeto ainda não foi criado, embora o problema exista.
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Gráfico V.20. Existência e implementação de projeto de redução de taxas de abandono escolar, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

Gráfico V.21. Existência e implementação de projeto de redução de taxas de reprovação, segundo os 
professores coordenadores. (em %)

5.2. FORMAÇÃO de tUrMAs

Dados sobre o critério para formação das turmas das escolas foram coletados. O Gráfico V.22 mostra que 41,4% 
dos professores coordenadores responderam que utilizam a homogeneidade quanto à idade, e o menor percentual 
foi para os que empregam a homogeneidade quanto ao rendimento como critério para formação de turmas nas 
escolas.
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Gráfico V.22. Distribuição dos critérios utilizados na formação de turmas, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

5.3. CAPACITAÇÃO dos ProFessores

Também foi perguntado aos professores coordenadores sobre a participação dos professores de sua escola em 
programas de capacitação, treinamento ou desenvolvimento profissional no ano de 2015. Os resultados são apre-
sentados no Gráfico V.23. Cerca de 45% responderam que alguns professores participaram, 20% que a maioria 
participaram e, em 15% das escolas nenhum professor participou.

Gráfico V.23. Quantidade de professores com participação em programas de capacitação no ano de 2015, 
segundo os professores coordenadores. (em %)
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5.4. REFORÇO dA APrendIzAGeM

Em um item de múltiplas respostas, os professores coordenadores avaliaram a oferta, por parte da escola, de recur-
sos para o reforço do aprendizado escolar. Observa-se na Tabela V.9 que os recursos mais oferecidos são as aulas de 
recuperação em Língua portuguesa e em Matemática para alunos com baixo desempenho. Vale ressaltar que cerca 
de 31% das escolas não utiliza nenhum desses recursos.

Tabela V.9. Distribuição dos recursos oferecidos para o reforço do aprendizado dos alunos, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

Recursos oferecidos para o reforço do aprendizado dos alunos Percentual

Cursos extraclasse para alunos com baixo desempenho. 16,8

Aulas de recuperação em língua portuguesa para alunos com baixo desempenho. 33,4

Aulas de recuperação em matemática para alunos com baixo desempenho. 28,1

Acompanhamento especial por membros da equipe escolar. 17,5

Horário de atendimento aos alunos para apoiar nas tarefas escolares ou nas lições de casa.  9,6

Horário de atendimento aos alunos para apoiar estudos ou pesquisas na biblioteca escolar. 11,8

Aulas ou atividades especialmente programadas para a progressão parcial dos alunos do Ensino Médio.  4,7

Nenhum deles. 30,8

5.5. resUltAdos dAS AvALIAÇõES

A utilização dos resultados das avaliações dos alunos foi registrada em um item de múltiplas respostas. A Tabela V.10 
permite observar, segundo os professores coordenadores, que em mais de 62% das escolas esses resultados são 
utilizados para informar os pais sobre o rendimento dos alunos. Em pouco mais de 40% das escolas, esses resulta-
dos são utilizados para tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos e para rever as práticas pedagó-
gicas. Em apenas 36% das escolas os resultados são utilizados para retomar os conteúdos e habilidades em que os 
alunos apresentaram dificuldade.

Tabela V.10. Formas de utilização dos resultados das avaliações dos alunos, 
segundo os professores-coordenadores.

Utilização dos resultados das avaliações dos alunos Percentual

Informar os pais sobre o rendimento dos alunos 62,4

Tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos 42,6

Rever as práticas pedagógicas 40,7

Retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos apresentaram dificuldade 35,8

Analisar os progressos da escola ano a ano 29,5

Avaliar o trabalho dos professores 24,8

Comparar o desempenho da escola com a média estadual ou nacional 19,7

Agrupar os alunos com fins didático pedagógicos 10,3

Nenhuma dessas  3,0
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A Tabela V.11 indica o conhecimento do professor coordenador sobre os resultados da sua escola no SisPAE, Prova 
Brasil e IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Observa-se que a maioria dos professores-coorde-
nadores não conhecem os resultados das suas escolas nas avaliações citadas. Cerca de 49% declararam conhecer 
os resultados da sua escola no IDEB.

Tabela V.11. Distribuição dos professores coordenadores, segundo o 
conhecimento dos últimos resultados da sua escola.

Conhecimento dos últimos resultados da sua escola no(a): Percentual

SisPAE 38,3

Prova Brasil 38,3

IDEB 48,6

Nenhum deles 25,6

5.6. RELAÇõES dos PAIs dos AlUnos CoM A esColA

O Gráfico V.24 reúne dados sobre a iniciativa dos professores coordenadores em convidar os pais ou responsáveis 
para tratar de assuntos relacionados aos alunos. Percebe-se que mais de 80% dos professores coordenadores con-
vidam os pais ou responsáveis para tratar do assunto, sendo 34,2% com regularidade

Gráfico V.24. Distribuição dos professores coordenadores, segundo a iniciativa em convidar 
os pais ou responsáveis para tratar assuntos relacionados aos alunos. (em %)

Os professores coordenadores também responderam sobre o interesse dos pais de alunos pelos problemas de 
aprendizagem e se atendem ao convite para conversar. Cerca de 61% responderam que poucos pais se interessam 
pelos problemas de seus filhos, aproximadamente 16% de todos os pais se interessam e vêm à escola e cerca de 
15% dos pais não se interessam.
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Gráfico V.25. Interesse dos pais de alunos pelos problemas de aprendizagem, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

5.7. ACoMPAnhAMento dA APrendIzAGeM

A Tabela V.12 apresenta a forma e a frequência do acompanhamento da aprendizagem dos alunos na escola, segun-
do os professores coordenadores.

Tabela V.12. Forma e frequência do acompanhamento da aprendizagem dos alunos, 
segundo os professores coordenadores. (em %)

Formas de acompanhamento
Frequência (em %)

1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

1 vez por 
semestre

Nunca/Não 
se aplica

Na Hora Pedagógica, com os professores 21,1 22,5 29,5 10,2 16,7

Nos Conselhos de Classe  2,9 10,9 30,3 16,1 39,8

Em reunião com os professores 
das turmas com baixo desempenho

 6,7 22,3 33,9 14,6 22,5

Em reunião com o Diretor  8,9 26,8 30,8 14,3 19,2

Em horário de atendimento 
específico para alunos com 
dificuldades de aprendizagem

22,6 17,2 18,1  7,6 34,5

A partir da análise das sínteses bimestrais 
de avaliação e frequência

 6,0 16,1 50,0 13,4 14,5

Avaliando os registros das aulas 
de recuperação

 7,0 13,4 37,7 21,6 20,3

Avaliando os registros do 
professor de jeitos específicos

11,9 19,1 31,5 13,0 24,5
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Os resultados permitem observar que:

 Mais de 72% afirmaram que o acompanhamento da aprendizagem dos alunos ocorre na Hora Pedagógica, com 
os professores, e a partir da análise das sínteses bimestrais de avaliação e frequência, no máximo a cada dois meses;

 Mais de 62% afirmaram que o acompanhamento da aprendizagem dos alunos se dá em reuniões com o Diretor 
da escola e com os professores das turmas com baixo desempenho, e avaliando os registros do professor, no 
máximo a cada dois meses;

 Cerca de 58% afirmaram que o acompanhamento da aprendizagem dos alunos ocorre em horário de atendi-
mento específico para alunos com dificuldades de aprendizagem e avaliando os registros das aulas de recupera-
ção, no máximo a cada dois meses;

 Com relação ao acompanhamento nos Conselhos de Classe, cerca de 40% afirmaram que nunca ocorre e 30% 
que ocorre uma vez por bimestre.

6. relacionamento com a equipe de trabalho

A Tabela V.13 apresenta o grau de concordância dos professores coordenadores em relação às afirmações sobre 
o relacionamento com funcionários e colegas. È possível observar que a maioria dos professores coordenadores 
têm uma relação de amizade, respeito e confiança com seus colegas de trabalho. Cerca de 55% discordam que 
é possível ser bem sucedido por conta própria, e que não precisam de um grande grupo de pessoas apoiando-se 
mutuamente. Cerca de 34% concordam, em parte, que a maioria dos funcionários da sua escola tentaria tirar van-
tagem se tivesse uma chance.

Tabela V.13. Grau de concordância dos professores coordenadores em relação a afirmações 
sobre seu relacionamento com a equipe de trabalho.

Afirmações
Grau de concordância (em %)

Concordo 
plenamente

Concordo 
em parte

 Discordo Não Sei

Os funcionários desta escola estão dispostos a ajudar seus cole-
gas de trabalho

45,1 47,9  4,0  3,0

Os funcionários desta escola têm a mesma opinião a respeito do 
que é certo e errado

17,8 57,2 17,9  7,1

Os funcionários desta escola são pessoas em quem eu posso 
confiar

25,8 57,0  8,4  8,8

Se eu precisasse de um favor pessoal, em uma emergência, eu 
poderia pedir a um colega de trabalho desta escola

62,7 30,7  2,2  4,4

Eu sou uma pessoa na qual os outros podem confiar 86,4 10,1  0,9  2,6

Se um funcionário desta escola precisasse de um favor pessoal, 
em uma emergência, ele poderia recorrer a mim

85,3 12,0  1,2  1,5

Eu posso confiar na maioria das pessoas da minha comunidade 18,8 58,4 14,3  8,5

Eu posso confiar na maioria dos funcionários da minha escola 27,6 54,9  9,5  8,0

A maioria dos funcionários da minha escola tentaria tirar vanta-
gem de mim se tivesse uma chance

 9,4 34,1 36,2 20,3

Na maior parte do tempo as pessoas estão preocupadas consigo 
mesmas

21,3 51,5 18,6  8,6

É possível ser bem sucedido por conta própria, não preciso de 
um grande grupo de pessoas apoiando-se mutuamente

 9,8 31,4 55,3  3,5

As pessoas que se esforçam trabalhando terminam, geralmente, 
em uma situação melhor do que aquelas que não se esforçam

61,6 27,5  8,1  2,8
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1.
Apresentação

O conhecimento dos principais fatores que afetam o desempenho escolar auxilia os gestores e os professores a 
orientarem suas ações de forma mais objetiva e pragmática, melhorando o desempenho escolar dos alunos e dimi-
nuindo as diferenças entre eles. Muitos fatores, como, por exemplo, o nível socioeconômico familiar dos alunos, não 
dependem dos professores ou dos gestores, mas há outros que estão intimamente ligados à gestão e ao trabalho em 
sala de aula, como passar, cobrar e corrigir os deveres escolares dos alunos, ou mesmo motivar os pais a participar 
mais da vida escolar e incentivar os filhos a estudar.

Com base nas provas do SisPAE e nos questionários contextuais respondidos por alunos, professores, coorde-
nadores e gestores são verificados os fatores mais associados ao desempenho escolar. Utiliza técnicas estatísticas 
apropriadas é possível avaliar os fatores ligados aos professores e gestores, mas considerando alunos e escolas em 
suas próprias condições regionais e socioeconômicas. Por exemplo, avaliar o efeito do incentivo dos pais em alunos 
de mesmo nível socioeconômico e escolas de mesmo tipo e com os mesmos recursos.

Desde o SisPAE 2014, foi observado o impacto das características individuais ou contextuais dos alunos sobre o seu 
desempenho. Por essa razão, a comunicação de resultados reservou espaço para a apresentação dos resultados da 
influência dos fatores extraescolares sobre a proficiência dos estudantes para mostrar que os resultados brutos de 
proficiência, sem levar em conta as variáveis contextuais, pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do desem-
penho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais.

Em continuidade ao trabalho iniciado anteriormente, o SisPAE 2015 buscou ampliar e aprofundar os conhecimentos 
sobre o impacto desses fatores. O presente relatório tem por objetivo apresentar a associação das principais caracte-
rísticas dos alunos, dos professores, dos gestores e das escolas no desempenho escolar dos alunos que participaram 
do SisPAE 2015.

A análise do impacto de fatores extraescolares sobre a proficiência dos estudantes ganha precisão com a utilização 
de metodologia e controles estatísticos que aferem mais adequadamente o efeito exercido pela escola sobre a 
aprendizagem.

Os estudos de fatores associados costumam ser realizados via análise de regressão múltipla e, mais recentemente, 
por modelos especiais, conhecidos como modelos hierárquicos ou regressão multinível.1

Nos estudos dos questionários do SisPAE, a maioria dessas medidas foi elaborada a partir do uso da Teoria da Res-
posta ao Item (TRI), considerando modelos de escala gradual.

Além do estudo da associação entre a proficiência dos alunos e os fatores envolvendo a aprendizagem, também é 
incluído o estudo da associação do nível da proficiência dos alunos com os fatores de aprendizagem. Essa análise 
foi realizada por meio de regressões logísticas ordinais, considerando os níveis de desempenho Abaixo do Básico, 

Básico, Adequado e Avançado.

I  A regressão múltipla é uma técnica que relaciona uma variável resposta, que em nosso caso é o desempenho escolar do aluno, com várias variáveis explicati-
vas, como o nível socioeconômico, incentivo dos pais ao estudo dos filhos, etc. Com esse modelo, construído com base em dados empíricos, torna-se possí-
vel avaliar a parcela explicativa de cada variável na resposta. Na regressão multinível (ou modelo hierárquico) as variáveis explicativas são separadas em níveis, 
no caso: alunos e escolas, evidenciando as variáveis que provocam diferenças entre escolas e as que provocam diferenças de alunos de uma mesma escola.
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2.
Construção de Medidas com Base 
nos questionários de Contexto

Para estudar os fatores associados ao desempenho escolar, torna-se necessário um tratamento prévio das questões 
dos questionários contextuais. Muitas questões (ou itens) precisam ser agregados em alguns fatores mais sintéticos. 
A Figura 2.1 ilustra o processo.

Figura 2.1. Etapas para o estudo dos fatores associados ao desempenho acadêmico

O Apendice 1 descreve os vários fatores extraídos dos questionários contextuais e os entes escolares que podem 
alterá-los.

2.1. questionários Aplicados Aos Alunos

Dois tipos de questionários foram aplicados aos estudantes:
– Questionário de estudantes do 4º e 5º ano Ensino Fundamental.
– Questionário de estudantes da 7ª e 8ª série do Ensino Fundamental e as três séries do Ensino Médio.
O questionário de 4º e 5º ano Ensino Fundamental foi respondido por 209.516 estudantes que fizeram 
as provas do SisPAE 2015. Desses, 836 não tiveram as escolas identificadas conforme os dados do último 
Censo Escolar e, então, foram excluídos da análise. Já o questionário de 7ª e 8ª série do Ensino Fundamen-
tal e das três séries do Ensino Médio foi respondido por 346.116 estudantes que realizaram as provas do 
SisPAE 2015, mas 536 foram excluídos pela mesma razão.

2.2. Medidas e Indicadores Associados ao Aluno

As medidas construídas com base nas respostas dos questionários de alunos foram agregadas para a escola em que 
esse aluno estuda, considerando a sua série. Não foi gerada medida para as escolas em que na série do avaliado 
houve menos de dez questionários preenchidos.
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A partir de um dado conjunto de medidas, são gerados os indicadores que são descritos em escalas, compostas 
por níveis. No presente capítulo, são apresentadas as descrições dos níveis dos diferentes indicadores obtidos dos 
questionários respondidos pelos alunos.

A descrição detalhada da metodologia de construção das medidas e indicadores pode ser encontrada no Apêndice 2.

2.2.1. Nível SocioecoNômico 4º e 5º aNo eF (NSe4)

A escala do nível socioeconômico das famílias dos estudantes do 4º e 5º ano (NSE4) foi formada com base nas res-
postas dos estudantes desses dois anos do SisPAE2015 que responderam pelo menos metade dos itens associados 
às condições socioeconômicas; e foi padronizada com média 50 e desvio padrão 10 para a população dos estu-
dantes desses dois anos do SisPAE2015 que responderam pelo menos metade dos itens associados às condições 
socioeconômicas. Embora seja a mesma média e desvio padrão da escala do Índice Socioeconômico das escolas 
(INSE) construído pelo Insituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, as referências dos níveis são diferentes.

Níveis interpretados da escala nível socioeconômico familiar.

Nível 1 (até 40 pontos). Baixo

Em geral a família deste nível tem no máximo uma TV e uma geladeira simples; não costuma ter geladeira 
duplex, freezer, máquina de lavar roupa carro, moto, e empregada doméstica ou diarista. O domicílio não 
costuma ter banheiro interno e usualmente tem no máximo um quarto.

Nível 2 (de 40 a 60 pontos). Médio-baixo

Neste nível a família já pode ter geladeira duplex e máquina de lavar roupa. A casa costuma ter banheiro interno 
e pode ter mais de um quarto. Também costuma contar com serviço de coleta de lixo.

Nível 3 (de 60 a 80 pontos). Médio

Neste nível a família costuma ter freezer, máquina de lavar roupa e tem um ou mais TV e computador. A casa 
costuma ter banheiro interno (às vezes mais de um) e mais de um quarto. A casa, em geral, está em rua asfal-
tada ou calçada.

Nível 4 (mais de 80 pontos). Médio-alto

Neste nível a família pode ter mais de uma TV, ter DVD, mais de uma geladeira ou freezer, mais de um carro 
ou moto e costuma ter diarista ou empregada mensalista. A casa costuma dois ou mais banheiros internos e 
mais de dois quartos.
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2.2.2. Nível SocioecoNômico 7ª, 8ª eF e em (NSe7)

Níveis interpretados da escala nível socioeconômico familiar (NSE7).

Nível 1 (até 40 pontos). Baixo

Em geral, a escolaridade do pai e da mãe não passam do 4º ano do ensino fundamental. O domicílio geralmente 
tem, no máximo, um sanitário, está em rua não asfaltada ou calçada, mas pode ter energia elétrica e água enca-
nada. Pode ter geladeira e TV, mas não é comum, neste nível, ter máquina de lavar roupa, DVD, carro ou moto 
e computador.

Nível 2 (de 40 a 60 pontos). Médio-baixo

Neste nível predominam pais que concluíram até o 4º ano do ensino fundamental. As famílias costumam ter má-
quina de lavar roupa, DVD e, em parte, moto ou carro. Em geral, as residências contam com serviço de coleta 
de lixo.

Nível 3 (de 60 a 80 pontos). Médio

Em geral, neste nível a escolaridade dos pais atinge ensino médio completo. Na maioria das vezes, o domicílio 
está em rua asfaltada ou calçada e tem mais de dois sanitários. Neste nível a família tende a ter mais que uma 
geladeira, mais de uma TV, mais de um DVD e computador com internet.

Nível 4 (mais de 80 pontos). Médio-alto

Neste nível os pais têm, em geral, nível superior. As famílias costumam ter mais de um carro ou moto e mais de 
uma máquina de lavar roupa.

2.2.3. Nível de RelacioNameNto eScolaR (NRe)

Níveis interpretados da escala do Nível de Relacionamento Escolar (NRE)

Nível 1 (até 30 pontos). Muito ruim

Neste nível os estudantes tendem responder muito ruim para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível 2 (de 30 a 40 pontos). Ruim

Neste nível os estudantes tendem responder ruim para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível 3 (de 40 a 55 pontos). Bom

Neste nível os estudantes tendem responder bom para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível 4 (mais de 55 pontos). Muito bom

Neste nível os estudantes tendem responder muito bom para os vários tipos de relacionamentos na escola.
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2.2.4. Nível do clima eScolaR (Nce7)

Níveis interpretados da escala do clima escolar

Nível 1 (até 40 pontos). Péssimo

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a concordar totalmente que a escola é uma bagunça, ficando muitos 
estudantes do lado de fora fazendo barulho; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma 
demora para fazer silêncio com o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes 
costumam ser colocados para fora da sala pelo professor.

Nível 2 (de 40 a 50 pontos). Ruim

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a concordar mais do que discordar que a escola é uma bagunça, 
ficando muitos estudantes do lado de fora fazendo barulho; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; 
que a turma demora para fazer silêncio com o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; e os 
estudantes costumam ser colocados para fora da sala pelo professor.

Nível 3 (de 50 a 60 pontos). Bom

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a discordar mais do que concordar com os seguintes itens: que a escola 
é uma bagunça; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma demora para fazer silêncio com 
o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; que os estudantes costumam ser colocados para 
fora da sala pelo professor.

Nível 4 (mais de 60 pontos). Ótimo

Estudantes com NCE7 acima de 60 consideram o clima escolar bom, ou seja, tendem a discordar totalmente 
dos itens associados ao clima escolar ruim. Não consideram que a escola é uma bagunça, julgam que adianta 
reclamar de ameaça ou agressão; consideram que a turma rapidamente faz silêncio com o professor em sala; não 
concordam que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes não costumam ser colocados para fora da 
sala pelo professor.

2.2.5. Nível de SatiSFação doS eStudaNteS com a eScola (NSae7)

Níveis interpretados da escala da satisfação do aluno com a escola

Nível 1 (até 30 pontos). Totalmente insatisfeito

Estudantes nesta faixa estão totalmente insatisfeitos com a escola e parcialmente insatisfeitos com a participação 
de coisas interessantes e o gosto de ir à escola.

Nível 2 (de 30 a 40 pontos). Insatisfeito

Esta faixa contém os estudantes que estão mais insatisfeitos do que satisfeitos com a escola.

Nível 3 (de 40 a 50 pontos). Satisfeito

Esta faixa representa satisfação moderada. Estudantes que estão nesta faixa estão mais satisfeitos do que insatisfei-
tos com a escola.

Nível 4 (mais de 50 pontos). Totalmente satisfeito

Esta faixa representa concordância total com os itens associados à satisfação com a escola.
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2.2.6. oUtros Itens ConsIderAdos PArA os AlUnos

4º e 5º ano do Ensino Fundamental 7ª série Ensino Fundamental e 3ª série Ensino Médio
Sexo Sexo
Cor Cor
Defasagem Defasagem
Incentivo dos pais Prof. ouve
Trabalha Prof. tira dúvidas
Pré-escola Aluno aprende com o prof.
Escola part. Aprendizado depende mais do prof.
Reprovação Prof. aluno bom
Abandono Prof. corrige dever de casa
Faz dever de lpt Prof. todos
Prof. corrige (lpt) Prof. turma toda pode aprender
Faz dever de mt Aluno capricha nos trabalhos
Prof. corrige (mt) Prof. é claro
Tv e internet Aulas interessantes
Trab. doméstico Prof. falta
Ida à escola. Distância

2.3.  Medidas e Indicadores Associados aos questionários 
de Infraestrutura, Coordenador e diretor

Do questionário de infraestrutura foram elaborados os fatores Pichação e Depredação, Nível de Estrutura Predial da 
Escola (NEP), Nível de Segurança da Escola (NSeg) e Nível dos Equipamentos da Escola (NEqui), descritos a seguir.

2.3.1. PIChAção e dePredAção

2.3.2. Nível de eStRutuRa PRedial da eScola (NeP)

Nível 1 (até 30): inexistente

Nível 2 (30 a 40): inadequado

Nível 3 (40 a 60): regular

Nível 4 (mais de 60): adequado

2.3.3. Nível de SeguRaNça da eScola (NSeg)

Nível 1 (até 40): abaixo do básico

Nível 2 (40 a 50): básico

Nível 3 (50 a 70): adequado

Nível 4 (mais de 70): avançado



Perfil dos Participantes

89

2.3.4. Nível doS equiPameNtoS da eScola (Nequi)

Nível 1 (até 40): ruim

Nível 2 (40 a 60): regular

Nível 3 (mais de 60): bom

2.3.5. FAtores ConsIderAdos no qUestIonárIo de dIretor

Questão Item Descrição

1 dir_fem Indicadora se o diretor é do sexo feminino

2 dir_PG Indicadora se o diretor tem pós-graduação

6 dir_tempo10 Indicadora se o diretor exerce a atividade há mais de 10 anos

7 dir_tempo_esc5 Indicadora se é diretor da escola por mais de 5 anos

8A dir_prof Indicadora se é diretor é professor da escola

41 dir_info Indicadora se o diretor passa todas as informações (A,B,C=0; D=1)

43 dir_conhece Indicadora se o diretor conhece resultados da avaliação (A=1; B,C,D=0)

44 dir_discute Indicadora se o diretor discute a avaliação com professores (A=1; B,C,D=0)

48 dir_prepara Indicadora se alunos são preparados para a avaliação (A=1; B,C,D=0)

53 dir_exige Indicadora se o diretor exige maior empenho dos professores

56 dir_melhora Indicadora se o diretor tenta melhorar condições físicas

60 dir_proj Indicadora se o diretor está revendo o projeto pedagógico

2.3.6. VArIáVeIs do qUestIonárIo de CoordenAdor

Depois de uma análise preliminar de correlação entre item e proficiência, foram considerados os itens 
listados a seguir do questionário de coordenador:

Com que frequência os seguintes problemas ocorreram nesta escola neste ano? (0=não; 1=sim)

 Falta de apoio da direção.

 Interrupção das atividades escolares.

 Carência de merenda escolar.

 Problemas relacionados ao transporte.

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam a aprendizagem dos alunos nesta escola? 
(0=baixa, 1=alta)

 Carência de infraestrutura física

 Carência de recursos pedagógicos

 Ambiente e localização da escola.

 Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos alunos.
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 Não cumprimento do conteúdo curricular.

 Insatisfação e desestímulo para a atividade docente.

 Resistência a mudanças por parte do diretor da escola.

 Resistência a mudanças por parte dos professores

 Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio dos professores



91

3.
efeito dos Fatores no 
desempenho escolar

As variáveis indicadoras e medidas descritas na seção anterior constituem fatores que se espera estejam associados 
com o desempenho escolar. Aos dados foram aplicados os mesmos filtros usados na publicação das notas das es-
colas, em especial: escolas municipais e estaduais de ensino regular com pelo menos vinte alunos matriculados no 
ano/série analisado. Além disto, foram excluídos os casos em que menos de dez alunos participaram da avaliação 
no ano/série analisado.

A análise foi feita separadamente para o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, considerando a importância dessas 
etapas e o questionário contextual aplicado a esses alunos diferenciados dos outros anos escolares.

3.1. síntese dos resultados

O SisPAE 2015 avaliou a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fun-
damental, 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio. Além disto, coletou informações 
sobre os alunos e sobre as escolas a partir de questionários de contextos aplicados aos alunos, professores-coorde-
nadores e gestores. Com base nas respostas dos questionários de alunos foram construídas medidas associadas ao 
aluno e ao seu ambiente, como o nível socioeconômico familiar, nível do clima escolar e nível de relacionamento 
escolar. E medidas associadas à escola com base nos questionários de infraestrutura, como o nível de estrutura pre-
dial, nível dos equipamentos da escola e nível de segurança da escola.

A construção de medidas e alguns indicadores formados diretamente dos itens dos questionários são importantes 
para se compreender fatores associados ao desempenho escolar. Com melhor conhecimento dos fatores que 
influenciam na aprendizagem dos alunos torna-se possível direcionar melhor as ações dos governantes, gestores 
e professores, com vistas à melhoria da qualidade do ensino. Ou seja, os resultados apresentados neste relatório 
devem ser vistos como subsídios para a melhoria educacional do Estado do Pará.

No modelo utilizado para estudar os fatores associados, tem-se a análise de cada fator considerando o mesmo perfil 
de alunos e escolas em termos dos outros fatores, ou seja, procura-se verificar a parcela que cada fator contribui 
para o desempenho acadêmico.

Neste enfoque observou-se que, com relação às Regiões de Integração, as Regiões do Rio Caetês e do Rio Gua-
má apresentam resultados piores do que a Metropolitana, enquanto as Regiões do Tapajós e, no Ensino Médio, 
a de Marajó apresentam resultados melhores que a Metropolitana. Em geral, as escolas urbanas obtiveram notas 
melhores que as rurais e, do 5º ano a 8ª série do Ensino Fundamental, as escolas municipais obtiveram melhores 
resultados que as estaduais.

Dentre os fatores que são influenciados pelas atitudes dos professores e gestores, verificou-se uma influência muito 
forte do nível do relacionamento escolar na percepção do estudante (entre alunos e professores, entre professores e 
gestores, etc.). Quando a percepção do clima escolar é muito bom aumenta bastante a chance de o aluno chegar 
ao nível de proficiência pelo menos básico. No mesmo contexto, o nível do clima escolar também influencia positiva-
mente o desempenho escolar, especialmente na 2ª e na 3ª série do Ensino Médio.

Influência bastante forte no desempenho escolar também ocorre nos fatores fundamentados nas respostas quando 
o aluno é perguntado a respeito de seu próprio empenho nos estudos (se faz os deveres de casa, se capricha, etc.) 
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e a respeito de características de seu(s) professor(es) (se o professor corrige ou se preocupa com os deveres de 
casa, se considera que a turma toda pode aprender, etc.). Aí fica um alerta da importância do professor se preocupar 
com os alunos e com seus deveres.

Com relação às questões de infraestrutura, o nível de segurança da escola mostrou um pequeno impacto positivo 
na 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental; e o nível de equipamentos da escola, por surpresa, mostrou um pequeno 
impacto negativo no Ensino Médio. Foi levantada a questão sobre como é a política de equipagem das escolas, mas 
também deve-se considerar que o nível quão bom são os equipamentos baseia-se em perguntas feitas ao gestor da 
escola.

No 4º e 5º ano do Ensino Fundamental os alunos responderam um questionário diferenciado, avaliando algumas ca-
racterísticas adicionais. Verificou-se que alunos que já foram reprovados têm chance bem menor de atingir o nível de 
proficiência pelo menos básico. A reprovação por si só não está recuperando os alunos. Também apresenta impacto 
deveras negativo os alunos que trabalham fora de casa ou que passam várias horas fazendo trabalhos domésticos. 
Por outro lado, alunos cujos pais dão incentivos para o estudo (incentivo para fazer os deveres escolares, incentivo 
para o aluno não faltar às aulas, etc.) têm forte impacto positivo no desempenho escolar. Esse resultado sugere que 
uma política para que os pais incentivem os filhos a estudarem pode resultar em bons resultados futuros.

As seções seguintes apresentam os resultados por ano escolar.

3.2. 4º e 5º Ano do ensino Fundamental

3.2.1. AnálIse PrelIMInAr

Foi realizada, inicialmente, uma análise exploratória em que se elegeram os fatores que demostraram maior rela-
ção com as proficiências dos alunos, além de algumas agregações de categorias com poucas respostas. Parte dessa 
análise é apresentada nas tabelas 3.1 e 3.2. Fatores que não se mostraram significantes nas análises posteriores não 
foram incluídos.

Tabela 3.1. Fatores do questionário de alunos e proficiências médias de cada prova.

Fatores Categorias
Média

mt4 lpt4 mt5 lpt5

NSE4 (nível socioeconô-
mico da família do aluno)

baixo 146 136 157 154
baixo-médio 154 151 168 173
médio 150 144 168 170

NRE (nível de 
relacionamento escolar 
na percepção do aluno)

ruim 137 125 146 135
bom 153 148 166 169
muito bom 160 160 175 183

Sexo
masc. 151 143 167 164
fem. 153 154 168 177

Cor

branco/amarelo 149 144 164 166
pardo 156 153 170 175
preto 147 141 161 161
indígena 147 140 166 168
não sabe 155 154 162 164
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Fatores Categorias
Média

mt4 lpt4 mt5 lpt5

Incentivo dos pais para o 

estudo

baixo 137 123 149 139

moderado 145 136 158 156

alto 157 156 171 176

Trabalha
não 156 154 171 177
sim 141 130 151 143

Entrou na pré-escola ou 

creche

não 150 146 164 166

sim 154 149 168 172

Fez escola particular
não 155 152 169 173
sim 148 142 163 164

Reprovação
não 158 157 174 181
sim 143 132 155 153

Abandono
não 156 153 170 175
sim 141 128 153 147

Faz os deveres

quase nunca 136 127 148 140

de vez em quando 148 144 162 164

quase sempre 156 154 171 176

Professor corrige os 

deveres

quase nunca 139 128 150 141

de vez em quando 150 145 163 165

quase sempre 155 152 170 175

TV, internet, ...

não 150 146 160 162

menos de 1h 152 149 164 168

de 1h a 3h 153 147 170 173

mais de 3h 156 154 172 177

Faz trabalho doméstico

não 158 157 172 178
menos de 1h 155 151 169 173

de 1h a 3h 149 143 164 166

mais de 3h 146 141 157 158

Forma de ida para escola 

e avaliação do transporte 

escolar

a pé 152 148 166 170

de bicicleta 150 144 166 166

de transp. Próprio 161 161 177 185
transp. esc. ruim 146 136 165 164

transp. esc. bom 149 140 160 159

Nota.  lpt4: prova de Língua Portuguesa 4º ano; mt4: prova de Matemática 4º ano; lpt5: prova de Língua Portuguesa 5º ano; mt5: prova de 
Matemática 5º ano;

Tabela 3.2. Fatores relacionados às escolas e proficiências médias de cada prova.

Fatores Categorias
Média

mt4 lpt4 mt5 lpt5

Dependência 
administrativa

municipal 153 148 168 171

estadual 144 131 154 150

Local
urbana 152 144 160 164
rural 149 141 163 163
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Fatores Categorias
Média

mt4 lpt4 mt5 lpt5

Região de Integração

ARAGUAIA 147 142 163 162

BAIXO AMAZONAS 156 150 165 166

CARAJÁS 151 152 168 171

LAGO DE TUCURUÍ 148 147 161 162

MARAJÓ 145 126 157 146

METROPOLITANA 152 147 171 175

RIO CAETÉS 140 128 153 150

RIO CAPIM 153 148 168 170
RIO GUAMÁ 148 136 155 159

TAPAJÓS 160 161 168 173

TOCANTINS 145 133 159 153

XINGU 150 148 170 171

NEP (nível da 
estrutura predial 
da escola)

inadequado 147 136 157 152

regular 149 141 163 163

adequado 153 147 169 173

Nequi (nível de 
equipamentos 
da escola)

ruim 148 130 152 151

reglar 148 141 164 164

bom 155 148 167 167

Coordenador: 
interrupção das 
atividades escolares

não 150 142 164 164

sim 138 125 158 164

Coordenador: 
falta de merenda

não 151 144 165 166

sim 148 140 162 162

Diretor do sexo 
feminino

não 146 136 156 152

sim 151 144 166 167

Diretor tem PG
não 148 138 159 158

sim 152 147 169 170

Diretor há mais de 
10 anos

não 148 139 161 160

sim 153 147 169 171

Diretor discute 
resultados da 
avaliação

não 146 138 159 157

sim 151 143 165 166

Diretor exige 
empenho dos 
professores

não 138 135 158 159

sim 150 142 164 164

Nota: Nos fatores apresentados, incluem informações do Censo Escolar e dos questionários de infraestrutura, coordenador e diretor.

Quanto às informações levantadas junto aos alunos, verifica-se razoável diferença de médias entre as catego-
rias de NRE (nível de relacionamento escolar na percepção do aluno), incentivo dos pais ao estudo dos filhos, 
reprovação, alunos que fazem os deveres de casa e professores que corrigem os deveres. Já as informações 
relacionadas às escolas as variações nas médias parecem menores. Mas as influências de cada fator na proficiência 
do estudante serão melhores estudadas nas seções seguintes, quando a análise de um fator é feita levando em 
consideração outros fatores. Por exemplo, analisar-se-á o efeito da reprovação, considerando alunos do mesmo 
tipo de escola, mesma região, mesmo nível socioeconômico da família, etc.
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3.2.2. VArIAção dAs ProFICIênCIAs entre e dentro dAs esColAs

As diferenças de desempenho verificadas nas provas do SisPAE 2015 envolvem características das escolas e dos 
alunos, incluindo seus ambientes extraescolares. A Figura 3.1 ilustra a distribuição das proficiências na prova de 
Língua Portuguesa, 5º ano, em forma de histogramas. A parte de baixo da figura mostra separação em dois casos: 
(1) distribuição das proficiências médias das escolas e (2) distribuição dos desvios das proficiências dos alunos em 
relação à proficiência média de sua respectiva escola. Junto de cada histograma é incluída uma medida de varia-
bilidade conhecida como variância.2 A variância total é 2.345, que é desagregada na variância entre escolas (491, 
correspondendo a 21% da variância total) e a variância dos alunos de uma mesma escola (1.855, correspondendo 
a 79% da variância total).

Figura 3.1. Ilustração da variabilidade entre escolas e de alunos de cada escola

A primeira parte da Tabela 3.3 mostra essa “quebra” da variabilidade para as outras provas e anos escolares. Obser-
va-se maior variabilidade na prova de Língua Portuguesa, mas as variações relativas entre escolas e entre alunos de 
uma mesma escola são aproximadamente constantes nas quatro provas analisadas. A pequena influência da escola 
justifica-se pela análise se restringir a escolas municipais e estaduais, que não devem ser muito diferentes umas das 
outras.

2  Dado um conjunto de valores, algumas medidas estatísticas permitem sintetizar informações. Por exemplo, a média dá ideia de nível dos valores, isto é, se 
esses são pequenos ou grandes. Outra medida importante é a variância que dá ideia de quanto os valores estão distantes um dos outros (o quanto estão 
dispersos), mostrando uma situação mais homogênea (variância menor) ou mais heterogênea (variância maior). Conceitualmente a variância pode ser definida 
como a média dos desvios quadráticos em relação à media dos dados. Outra medida de variabilidade importante é o desvio padrão, definido como a raiz 
quadrada da variância. 
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Em seguida, adota-se um modelo hierárquico considerando a diferenciação entre escolas por dependência admi-
nistrativa (municipal ou estadual), local (urbana ou rural) e região de integração (doze regiões); e a diferenciação 
entre alunos em termos de sexo, cor e nível socioeconômico familiar. Observa-se que são fatores que o gestor ou 
o professor não possuem influência. E mesmo a família e o próprio aluno não podem alterar facilmente e, por isto, 
são consideradas como fatores (ou variáveis) de controle. A segunda parte da Tabela 3.3 mostra as reduções nas 
variâncias com esses fatores, ou seja, como podem ser explicadas as diferenças entre escolas e entre alunos de uma 
mesma escola.

Tabela 3.3. Variabilidade do desempenho entre e dentro das escolas 
e o quanto pode ser explicado por fatores de controle.

Ano Matéria variância entre escolas variância dos estudantes da escola

M0: modelo sem fatores explicativos (nulo)

4º lpt 356 20%

em relação à variância 
total

1396 80%

em relação à variância 
total

4º mt 225 19%  971 81%

5º lpt 491 21% 1855 79%

5º mt 301 21% 1155 79%

M1: modelo só com fatores de controle

4º lpt 211 –41%

em relação à M0

1333 –4%

em relação à M0
4º mt 181 –20%  952 –2%

5º lpt 287 –42% 1787 –4%

5º mt 220 –27% 1153 0%

Observa-se razoável redução na variância entre escolas, especialmente no desempenho em Língua Portuguesa. Mas 
como são fatores sem influência do gestor ou professor, isto torna-se pouco relevante. Por outro lado, no tópico 
seguinte veremos como fatores influenciados pelo professor ou gestor podem contribuir no desempenho da escola 
e do aluno.

3.2.3. resPonsABIlIdAdes AssoCIAdAs Ao deseMPenho esColAr

O Apêndice 1 apresenta um quadro listando os fatores analisados e os entes escolares que têm influência sobre eles.

A Tabela 3.4 amplia a tabela anterior, mostrando o quanto mais cada grupo de fatores pode explicar o desempenho 
das escolas e dos alunos de uma mesma escola.

Tabela 3.4. Redução da variância devida a grupos de fatores, em relação ao modelo M1: 
só com fatores de controle.

Ano Matéria variância entre escolas variância dos estudantes da escola

M2: modelo com fatores de influência do estudante + fatores de controle

4º lpt 152 –28%

em relação à M1

1174 –12%

em relação à M1
4º mt 143 –21%  901  –5%

5º lpt 194 –33% 1556 –13%

5º mt 143 –35% 901 –22%
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Ano Matéria variância entre escolas variância dos estudantes da escola

M3: modelo com fatores de influência da família + fatores de controle

4º lpt 150 –29%

em relação à M1

1153 –14%

em relação à M1
4º mt 153 –15%  893  –6%

5º lpt 195 –32% 1534 –14%

5º mt 175 –21% 1065 –8%

M4: modelo com fatores de influência do professor + fatores de controle

4º lpt 155 –27%

em relação à M1

1184 –11%

em relação à M1
4º mt 152 –16%  915  –4%

5º lpt 204 –29% 1571 –12%

5º mt 176 –20% 1079 –6%

M5: modelo com fatores de influência do gestor + fatores de controle

4º lpt 150 –29%

em relação à M1

1181 –11%

em relação à M1
4º mt 157 –13%  927  –3%

5º lpt 196 –32% 1589 –11%

5º mt 186 –15% 1101  –5%

Verifica-se pela Tabela 3.4 que o empenho tanto de professores, gestores, família e do próprio aluno podem con-
tribuir significativamente para o desempenho da escola e do aluno. Observa-se que todos os grupos de fatores 
considerados têm maior influência na variância do desempenho das escolas do que nas diferenças entre alunos 
de uma mesma escola: um desafio especial para professores e gestores! E o desempenho na prova de Língua 
Portuguesa foi mais sensível às diferenças nas respostas dos itens dos questionários de contexto que geraram os 
fatores em estudo.

Cabe observar que com a introdução dos fatores obtidos dos questionários aplicados a diretores e coordenadores 
resultou em muita perda de dados, pois um diretor que deixa de responder a algum item em análise leva a perda 
de todos os casos da escola. Assim, nas próximas edições do SisPAE sugere-se que esses questionários não sejam 
amplos, mas haja esforço especial para obter as respostas.

3.2.4. eFeIto de CAdA FAtor no deseMPenho esColAr

Nesta seção, a análise de cada fator é realizada pelos demais fatores como controle, ou seja, analisar-se-á, por 
exemplo, o efeito da reprovação considerando alunos do mesmo tipo de escola, mesma região, mesmo nível so-
cioeconômico.

Para cada prova foi ajustado um modelo linear hierárquico com todos os fatores apresentados no Capítulo 2, cujo 
pode-se levantar os fatores estatisticamente significantes em cada caso. Aqueles que não foram significantes em 
nenhum dos casos não foram mais citados.

Depois de selecionados os fatores significantes, passou-se a adotar um modelo hierárquico com resposta dicotômi-
ca, igual a 1 quando o aluno tem proficiência pelo menos no nível básico e igual a 0 quando o aluno tem proficiência 
no nível abaixo do básico. Pelo modelo considerado, faz-se a relação da probabilidade de pelo menos nível básico com 
os diversos fatores que se supõe associados com a proficiência, por meio de um modelo hierárquico conhecido 
como logístico.
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Por esse modelo, verifica-se o efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos de razões de chance.3 
Além disto, ao avaliar o efeito de um fator, os demais fatores servem de controle. Por exemplo, ao avaliar o efeito 
da reprovação, pensa-se em alunos do mesmo sexo, mesmo nível socioeconômico, etc.

Para ficar mais clara a interpretação dos efeitos por meio da razão de chances, tomar-se-ão dois exemplos relativos 
a alunos do 5º ano, na prova de Língua Portuguesa.

Ex. 1. Efeito do professor corrigir os deveres de casa.

Dado um certo perfil de estudante, pelo ajuste do modelo logístico hierárquico torna-se possível obter algumas probabilidades, como as 

discutidas a seguir.

Se o professor de Língua Portuguesa costuma corrigir os deveres de casa, então a probabilidade de o aluno estar pelo menos no nível básico é 

0,150 (essa probabilidade é calculada pelo modelo ajustado aos dados). Consequentemente, a probabilidade de estar no nível abaixo do básico 

é 1 – 0,150 = 0,850. Então, a chance de estar pelo menos no nível básico é: 0,150/0,850 = 0,176.

Por outro lado, se o professor não costuma corrigir os deveres de casa, então a probabilidade de estar pelo menos no nível básico é 0,115. 

Portanto, a chance de estar pelo menos no nível básico é 0,115/(1–0,115) = 0,130.

Tem-se a razão de chances = 0,176/0,130 = 1,36. Concluindo, para alunos em que o professor de Língua Portuguesa costuma corrigir os 

deveres de casa, a chance de estar pelo menos no nível básico é (1,36 – 1)*100 = 36, ou seja, 36% maior do que alunos em que o professor 

não corrige. Essa porcentagem é apresentada na Tabela 3.5 (linha Prof. corrige [quase sempre], coluna lpt5).

Ex. 2. Efeito reprovação.

Se o aluno já teve reprovação, então a probabilidade de o aluno estar pelo menos no nível básico é 0,062 (essa probabilidade é calculada pelo 

modelo ajustado aos dados). Então, a chance de estar pelo menos no nível básico é: 0,062/(1–0,062) = 0,066.

Por outro lado, se o aluno não teve reprovação, então a probabilidade de estar pelo menos no nível básico é 0,115. Portanto, a chance de estar 

pelo menos no nível básico é 0,115/(1–0,115) = 0,130.

Tem-se a razão de chances = 0,066/0,130 = 0,51. Logo, para aluno já teve reprovação, a chance de estar pelo menos no nível básico é 

(0,51 – 1)*100 = -49, ou seja, 49% menor em relação aos alunos que não tiveram reprovação. Esta porcentagem é apresentada na Tabela 

3.5 (linha reprovação, coluna lpt5).

Em outras palavras, o exemplo anterior pode ser descrito assim: para cada 1000 alunos que já foram reprovadas, classificados no nível Abaixo 

do Básico, são esperados outros 66 alunos classificados nos níveis Básico, Adequado ou Avançado. Se o aluno não tiver reprovação, para cada 

1000 no nível Abaixo do Básico espera-se 130 nos níveis superiores. Sendo assim, o efeito “ter sido reprovado” implica em uma diminuição 

de 130 para 66 alunos atingindo os níveis superiores, ou seja, uma queda de 49% na expectativa.

A Tabela 3.5 apresenta os demais resultados, apresentando, para cada fator, a porcentagem entre as chances de es-
tar pelo menos no nível básico de proficiência, comparando a categoria indicada entre colchetes em relação à categoria 
de referência (segunda coluna da tabela).

3  No linguajar comum, muitas vezes considera-se a chance como sinônimo de probabilidade, mas tecnicamente são termos bem diferentes. Se for selecionado 
aleatoriamente um aluno da Turma A, que tem 10 alunos, sendo 4 do sexo feminino, a probabilidade de sair uma aluna é 4/10 = 0,4 = 40%. Já  chance de 
sair um aluna é 4/6 = 0,67. Na turma B, também com 10 alunos, mas tendo 3 do sexo feminino, a probabilidade de sair uma aluna é 3/10 = 0,3 = 30% 
(10 pontos percentuais a menos que na turma A). A chance de sair uma aluna na turma B é 3/7 = 0,43. Pode-se dizer que a razão de chances de sair uma 
aluna da turma A em relação à turma B é de 0,67/0,43 = 1,56; ou seja, a chance de sair uma aluna na turma A é 56% maior do que na turma B.
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Tabela 3.5. Efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos das porcentagens 
entre as chances de estar pelo menos no nível básico de proficiência.

Categoria de 
referência

mt4 lpt4 mt5 lpt5

Fatores do nível Aluno      

Sexo [fem.] [masc.] –15% 34% –18% 36%

Cor [pardo] [branco/amarelo] 28% 21% 18% 23%

Cor [preto] [branco/amarelo] –13% –4% –13% –11%

Cor [indígena] [branco/amarelo] ns –6% 21% 19%

Cor [não sabe] [branco/amarelo] 20% 40% –11% ns

NSE4 [baixo-médio] [baixo] 23% 45% 16% 29%

NSE4 [médio] [baixo] 20% 33% 20% 30%

NRE [bom] [ruim] 107% 117% 137% 173%

NRE [muito bom] [ruim] 133% 170% 170% 239%

Abandono [sim] [não] –14% –34% –11% –28%

Reprovação [sim] [não] –45% –51% –52% –49%

Escola part. [sim] [não] –19% –13% –14% –20%

Fez pré-escola [sim] [não] ns ns 5% ns

Ida à escola [de bicicleta] [a pé] ns –2% 6% ns

Ida à escola [transp. próprio] [a pé] 34% 48% 32% 50%

Ida à escola [transp. esc. ruim] [a pé] ns –10% 37% 26%

Ida à escola [transp. esc. bom] [a pé] ns –8% –11% –7%

Trabalha [sim] [não] –42% –49% –47% –58%

Trab. doméstico [menos de 1h] [não ] –9% –19% –3% –21%

Trab. doméstico [de 1 a 3h] [não ] –26% –29% –16% –30%

Trab. doméstico [mais de 3h] [não ] –43% –37% –42% –44%

Tv e internet [menos de 1h] [não ] ns 2% 1% ns

Tv e internet [de 1 a 3h] [não ] 19% 3% 38% 20%

Tv e internet [mais de 3h] [não ] 28% 28% 48% 31%

Incentivo dos pais [moderado] [baixo] 12% 21% 9% 36%

Incentivo dos pais [alto] [baixo] 48% 77% 38% 93%

Prof. corrige [de vez em quando] [quase nunca] 13% 20% 30% 34%

Prof. corrige [quase sempre] [quase nunca] 17% 22% 35% 36%

Faz dever [de vez em quando] [quase nunca] 39% 46% 33% 65%

Faz dever [quase sempre] [quase nunca] 58% 75% 75% 93%

Fatores do nível Escola      

Localização [rural] [urbana] –16% –39% –34% –42%

Dep. adm. [municipal] [estadual] ns –12% 31% 28%

Região [Araguaia] [Metropolitana] ns –18% –38% –35%

Região [Baixo Amazonas] [Metropolitana] ns –6% –20% –34%
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Categoria de 
referência

mt4 lpt4 mt5 lpt5

Região [Carajás ] [Metropolitana] ns 12% –20% –19%

Região [Lago de Tucuruí ] [Metropolitana] ns –17% –25% –35%

Região [Marajó] [Metropolitana] –22% –46% –41% –51%

Região [Rio Caetês] [Metropolitana] –45% –52% –52% –55%

Região [Rio Capim ] [Metropolitana] ns 4% ns ns

Região [Rio Guamá ] [Metropolitana] –16% –21% –38% –30%

Região [Tapajós] [Metropolitana] 41% 58% ns 52%

Região [Tocantins ] [Metropolitana] ns –37% –38% –47%

Região [Xingu] [Metropolitana] ns –11% ns –30%

NEP [regular] [inadequado] ns ns 13% ns

NEP [adequado] [inadequado] ns ns 26% ns

NEqui [regular] [ruim] ns 17% ns 27%

NEqui [bom] [ruim] ns 32% ns 52%

Diretor discute sim] [não] ns ns 17% ns

Diretor exige [sim] [não] ns ns 33% 44%

Diretor [fem.] [masc.] 13% 17% 16% 21%

Diretor PG [sim] [não] ns ns 12% 14%

Diretor: preparo para avaliação [não] ns 16% ns ns

Diretor há mais de 10 anos [não] ns 8% ns ns

Coord57: Problema de interrupção [não] –11% –28% ns ns

Coord38: Desestímulo docência [não] ns –15% ns ns

Nota: O símbolo ns significa não significante estatisticamente. Uma diferença é dita não significante se ela pode provir meramente pelo acaso.

Com respeito aos fatores relacionados ao aluno, Tabela 3.5, destaca-se o nível de relacionamento escolar na per-
cepção do aluno (NRE). Alunos que julgam o NRE muito bom têm chance maior que 100% de estar pelo menos no 
nível básico quando comparado a alunos que consideram o NRE ruim.4 Observa-se, porém, que é uma medida de 
percepção e pode envolver não só o nível de relacionamento propriamente dito.

Observa-se que o fator sexo ora aparece com sinal positivo e ora com sinal negativo. Mas é uma tendência geral. 
As meninas vão melhor em Língua Portuguesa e os meninos em Matemática. Quanto à cor declarada pelo aluno, 
observa-se que os alunos que se declaram pardos tendem a ter chance de 18% a 28% maior (dependendo da pro-
va) de estar pelo menos no nível básico quando comparados aos que se declaram brancos ou amarelos, um resultado 
não esperado.

A relação entre desempenho acadêmico e NSE4 (nível socioeconômico da família do aluno) já é bem conhecida, 
quanto maior o nível socioeconômico espera-se maior nível de desempenho. 5 O efeito negativo de alunos que 

4  O leitor pode estar estranhando valores percentuais altos quando se compara chances. Mas as variações entre chances costumam gerar valores bem maiores 
do que diferenças em termos de pontos percentuais. Veja exemplo detalhado no rodapé anterior.

5  No prosente estudo essa relação não foi muito forte, mas deve-se levar em conta que o NSE foi construído com as respostas de alunos do 4o e 5o ano, ou 
seja, muitos podiam não estar entendendo bem as questões do questionário. Além disto, outros fatores considerados isoladamente, como forma de ir à 
escola e tempo na TV e internet também refletem o nível socioeconômico familiar.
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abandonaram os estudos e os que foram reprovados também era esperado. Alunos que já estudaram em escola 
particular apresentaram um leve efeito negativo no desempenho. Ressalta-se, também, os fortes efeitos negativos 
dos alunos que trabalham ou passam várias horas fazendo trabalhos domésticos. Já os alunos que passam várias ho-
ras na TV ou na Internet têm maior chance de estar pelo menos no básico no desempenho acadêmico. Ressalta-se, 
porém, que este fator está muito associado ao nível econômico da família.

Gostaríamos de chamar a atenção do forte efeito positivo do incentivo dos pais ao estudo dos filhos (em Língua 
Portuguesa, 5º ano, a chance de um aluno que recebe dos pais alto incentivo tem mais de 90% de chance de 
atingir nível básico ou superior no desempenho acadêmico, quando comparado a alunos com baixo incentivo). 
Outro aspecto que os resultados estão mostrando é que é muito importante o professor exigir que os alunos 
façam os deveres de casa e, também, que o professor corrija esses deveres. O efeito é deveras positivo.

Analisando os fatores relacionados à escola, Tabela 3.5, verifica-se que as escolas urbanas têm melhor desempenho; 
e a diferença acentua no 5º ano, onde em Língua Portuguesa um aluno de escola rural tem 42% menos chance de 
estar pelo menos no nível básico. Já em termos de dependência administrativa, as escolas municipais tendem a ter 
desempenho melhores ou piores que as estaduais, dependendo do ano.

Quanto às Regiões de Integração, verifica-se que a Metropolitana tem, em geral, melhor desempenho que as 
outras, exceção feita para a região Tapajós, que apresenta melhor desempenho que a Metropolitana. A chance de 
um aluno da região de Tapajós estar pelo menos no nível básico pode chegar a ser 50% maior do que da região 
Metropolitana. As regiões de Marajó e Rio Caetês apresentaram os piores desempenhos.

O nível de equipamentos na escola (NEqui) apresentou razoável efeito em Língua Portuguesa. Já os demais fatores 
de escola, incluindo os fatores construídos com base nos questionários de diretor e coordenador, em geral apresen-
taram efeitos não significantes estatisticamente.

3.3. 7ª série do ensino Fundamental à 3ª série do ensino Médio

Nesta seção serão analisadas as associações dos fatores extraídos dos questionários de contexto com as proficiências 
dos alunos da 7ª e 8ª série do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.

A análise foi realizada por meio de modelos hierárquicos com resposta dicotômica (0 se nível abaixo do básico e 1 
se pelo menos nível básico), incluindo fatores feitos com base nas questões respondidas por cada aluno e fatores 
obtidos de cada escola. Primeiramente foram consideradas as variáveis de controle, em nível de escola (localização, 
dependência administrativa e região de integração); e em nível aluno (sexo, cor declarada e nível socioeconômico 
familiar). Na etapa seguinte foram construídos os modelos finais, para cada série e prova, com a agregação dos ou-
tros fatores discutidos no Capítulo 2.

Ressalta-se que nessa análise houve grande perda de escolas e de alunos devido à falta de resposta em algum item 
utilizado como fator, especialmente faltas de respostas de gestores e coordenadores, porque nesse caso toda a 
escola fica excluída da análise. A Tabela 3.6 mostra a redução do número de alunos na análise com as variáveis de 
controle. Não houve redução de escolas porque não foram utilizados itens do questionário de gestores e de coor-
denadores. Em termos de alunos houve uma redução de 7% a 9%, dependendo da série.
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Tabela 3.6. Número de escolas e de alunos na análise só com variáveis de controle.

 7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Escolas 1.389 1.267 558 536 537

Alunos que fizeram a prova 75.941 66.125 79.631 62.690 50.510

Alunos que responderam questionário 69.144 61.549 72.550 57.282 46.334

A Tabela 3.7 apresenta o número de escolas e de alunos do modelo final, em que entram outros itens do questio-
nário de aluno e itens dos questionários de gestores e de coordenadores.

Tabela 3.7. Número de escolas e de alunos na análise final.

 Prova 7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Escolas lpt 1.174 1.125 419 398 397

mt 1.153 1.038 399 457 456

Alunos lpt 46.622 46.643 49.218 39.476 31.332

 mt 45.790 44.207 47.595 42.750 34.313

Conforme a Tabela 3.7, houve uma redução entre 11% e 28% de escolas; e entre 24% e 34% de alunos, 
dependendo da prova e série. Essa redução de casos na análise final deve-se, principalmente, à falta de respostas de 
diretores e coordenadores.

3.3.1. VArIáVeIs de Controle

As tabelas 3.8 e 3.9 apresentam o impacto de cada fator (ou variável) de controle, considerando a Prova de Língua 
Portuguesa e a Prova de Matemática, respectivamente.6 Essa análise possibilita ideia geral do desempenho acadêmi-
co nas escolas de nível fundamental e médio Estado do Pará.

Tabela 3.8. Efeito de cada fator de controle em termos de porcentagens de diferenças de chances. 
Prova de Língua Portuguesa.

Categoria de 
referência

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Fatores de nível Aluno 

Sexo [fem.] [masc.] 98% 108% 91% 66% 65%

Cor [pardo] [branco/amarelo] 8% –5% 4% –5% –5%

Cor [preto] [branco/amarelo] –12% –19% –11% –9% ns

Cor [indígena] [branco/amarelo] 11% ns ns –18% –26%

NSE7 [baixo-médio]1 [baixo] 37% 44% 50% 60% 67%

NSE7 [médio]1 [baixo] 57% 61% 75% 79% 87%

6  Impacto de cada fator (ou categoria de cada fator) é apresentado em termos de porcentagens baseadas em razões de chances, cujo conceito foi discutido 
no capitulo anterior.
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Categoria de 
referência

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Fatores de nível Escola 

Localização [rural] [urbana] –17% –12% ns ns –10%

Dep. adm. [municipal]2 [estadual] 11% 31% – – –

Região [Araguaia] [Metropolitana] –24% –28% –17% –26% ns

Região [Baixo Amazonas] [Metropolitana] –14% ns ns –7% ns

Região [Carajás] [Metropolitana] ns ns ns –4% ns

Região [Lago de Tucuruí] [Metropolitana] –16% ns ns 3% ns

Região [Marajó] [Metropolitana] ns ns ns 7% 34%

Região [Rio Caetês] [Metropolitana] –26% –28% –26% –20% ns

Região [Rio Capim] [Metropolitana] ns 23% ns –12% ns

Região [Rio Guamá] [Metropolitana] –27% –25% –14% –8% –18%

Região [Tapajós] [Metropolitana] ns ns ns –2% 33%

Região [Tocantins] [Metropolitana] –15% –22% ns –10% ns

Região [Xingu] [Metropolitana] ns ns ns –16% ns

1 Nível Socioeconômico Familiar.
2 No ensino médio foram analisadas apenas as escolas estaduais.

Tabela 3.9. Efeito de cada fator de controle em termos de porcentagens de diferenças de 
chances. Prova de Matemática.

Categoria de 
referência

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Fatores de nível Aluno 

Sexo [fem.] [masc.] –18% –26% –17% –25% –36%

Cor [pardo] [branco/amarelo] 10% ns 6% ns 10%

Cor [preto] [branco/amarelo] ns –10% ns ns ns

Cor [indígena] [branco/amarelo] ns ns ns ns –28%

NSE7 [baixo-médio]1 [baixo] 35% 35% 44% 47% 61%

NSE7 [médio]1 [baixo] 77% 65% 66% 63% 90%

Fatores de nível Escola 

Localização [rural] [urbana] –17% –19% ns ns ns

Dep. adm. [municipal]2 [estadual] 11% 29% – – –

Região [Araguaia] [Metropolitana] ns –23% ns ns ns

Região [Baixo Amazonas] [Metropolitana] –17% ns ns ns ns

Região [Carajás] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Lago de Tucuruí] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Marajó] [Metropolitana] ns ns 20% ns ns

Região [Rio Caetês] [Metropolitana] –32% –35% –25% –25% –26%

Região [Rio Capim] [Metropolitana] ns 29% ns ns ns

Região [Rio Guamá] [Metropolitana] –24% –29% –18% ns –23%
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Categoria de 
referência

7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Região [Tapajós] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Tocantins] [Metropolitana] –11% –24% ns ns ns

Região [Xingu] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

1 Nível Socioeconômico Familiar.
2 No ensino médio foram analisadas apenas as escolas estaduais.

Como já comentado, em geral estudantes do sexo masculino têm melhor desempenho em Matemática e es-
tudantes do sexo feminino têm melhor desempenho em Língua Portuguesa. No SisPAE verificou-se claramente 
essa tendência. Em Matemática as estudantes do sexo feminino tiveram desempenho pior do que estudantes do 
sexo masculino. Por exemplo, na 7ª série a chance de uma menina estar pelo menos no nível básico foi 18% menor 
quando comparada a mesma chance nos meninos. E na 3ª série do ensino médio essa diferença sobe para 36%. 
Mas a diferença grande entre meninos e meninas foi na prova de Língua Portuguesa. Na 7ª série a chance de uma 
menina estar pelo menos no nível básico foi 98% maior quando comparada a mesma chance nos meninos; na 3ª 
série do ensino médio essa diferença cai para 65%.

A Tabela 3.10 mostra as médias dos casos aqui considerados, mostrando melhor desempenho dos meninos em 
Matemática e melhor desempenho dos meninos em Língua Portuguesa, mesmo sem controle da região e do tipo 
de escola.

Tabela 3.10. Médias em Língua Portuguesa e Matemática na 7ª série EF e na 3ª série EM, por sexo.

 Língua Portuguesa Matemática

Série masc. fem. masc. fem.

7ª EF 189 205 201 197

3ª EM 222 237 244 238

Em termos de cor declarada observou-se diferenças significantes apenas em algumas séries, com alunos de cor preta 
e indígenas com chance menor de estar pelo menos no nível básico, em relação aos brancos.7 Sempre lembrando que 
a presente análise apresenta outras variáveis no modelo, ou seja, ao fazer essa comparação de cor está se conside-
rando alunos com o mesmo nível socioeconômico.

Como era de se esperar, alunos de nível socioeconômico mais elevado têm maior chance de estar em níveis 
mais elevados de proficiência. Mas observa-se que as diferenças acentuam em séries mais avançadas. Na 3ª série, 
alunos com nível socioeconômico médio têm 90% mais chance de estar pelo menos no nível básico em Matemática 
do que alunos de nível socioeconômico baixo.

Com relação às variáveis das escolas, observa-se pequena vantagem das escolas municipais em relação às estaduais 
na 7ª e 8ª séries. No ensino médio analisou-se somente as escolas estaduais. Já as escolas rurais apresentaram de-
sempenho ligeiramente pior na 7ª e 8ª séries. No ensino médio as diferenças, não foram estatisticamente significan-
tes, muito provavelmente porque o número de escolas rurais no ensino médio é relativamente pequeno. Quanto 

7  Como já comentado, o termo “significante” refere-se às diferenças que não devem ser meramente casuais, mas não significa, necessariamente, diferenças 
grandes.
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às regiões de integração, verificou-se que Rio Guamá e Rio Caetês tenderam apresentar desempenho significati-
vamente inferior à Metropolitana. Por exemplo, na 8ª série do Ensino Fundamental, a chance de um aluno do Rio 
Caetês estar pelo menos no nível básico em Matemática é 35% inferior do que um aluno da Região Metropolitana, 
mesmo equalizando esses alunos por sexo, nível socioeconômico, tipo de escola, etc.

3.3.2. eFeIto de FAtores no deseMPenho esColAr

Na seção anterior discutimos o efeito na proficiência de variáveis que ficam praticamente fora do controle dos pro-
fessores, gestores e mesmo dos governantes; por isto chamamo-las de variáveis de controle. Nesta seção, além das 
variáveis de controle, incluem-se fatores que dependem do estudante, da família, dos professores e dos gestores. 
Os resultados são apresentados nas tabelas 3.11 e 3.12.

Tabela 3.11. Efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos de porcentagens de diferenças de 
chances. Prova de Língua Portuguesa.

 
Categoria de 

referência
7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Fatores de nível Aluno 

Sexo [fem.] [masc.] 70% 77% 68% 46% 49%

Cor [pardo] [branco/amarelo] ns –7% ns –9% ns

Cor [preto] [branco/amarelo] –11% –18% –11% –12% ns

Cor [indígena] [branco/amarelo] ns ns ns –18% –18%

Defasagem [sim] [branco/amarelo] –36% –31% –39% –50% –52%

NSE7 [médio-baixo]1 [baixo] 23% 28% 29% 36% 38%

NSE7 [médio]1 [baixo] 30% 36% 39% 40% 39%

NCE [ruim]3 [péssimo] 9% 21% 16% 19% 16%

NCE [bom]3 [péssimo] 11% 42% 31% 42% 44%

NCE [ótimo]3 [péssimo] ns 13% 18% 18% 22%

NRE [bom]4 [ruim] 52% 32% 41% 55% 40%

NRE [muito bom]4 [ruim] 54% 38% 46% 64% 49%

NSAE7 [satisfeito]5 [insatisfeito] ns ns ns –7% ns

NSAE7 [totalmente satisfeito]5 [insatisfeito] –14% –24% –31% –35% –37%

Prof. ouve [sim] [não] 15% 12% 15% ns 13%

Prof. tira dúvidas [sim] [não] 25% 26% 22% 21% 12%

Aluno aprende com o prof. [sim] [não] 19% 11% 13% 13% ns

Aprendizado depende mais do 
prof. [sim]

[não] –29% –38% –37% –38% –41%

Prof. aluno bom [sim] [não] –27% –22% –22% –20% –9%

Prof. corrige dever de casa [sim] [não] 53% 52% 50% 45% 40%

Prof. explica bastante [sim] [não] ns ns ns ns ns

Prof. turma toda pode aprender 
[sim]

[não] 32% 32% 23% 47% 25%

Aluno capricha nos trabalhos [sim] [não] 28% 34% 32% 27% 40%
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Categoria de 

referência
7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Prof. é claro [sim] [não] 20% ns ns –14% –13%

Aulas interessantes [sim] [não] –11% –17% –13% –17% –20%

Prof. falta [sim] [não] –22% –21% –12% –10% –11%

Ida para escola [de bicicleta] [a pé] –20% –9% –21% –12% –12%

Ida para escola [transp. escolar] [a pé] –11% –4% –12% –7% ns

Ida para escola [transp. próprio] [a pé] –7% –9% –16% –14% –14%

Distância [perto] [muito perto] 12% 15% 12% 12% 19%

Distância [longe] [muito perto] 9% ns 10% ns ns

Distância [muito longe] [muito perto] ns –8% ns ns ns

Fatores de nível Escola
Categoria de 

referência

Região [Araguaia] [Metropolitana] –20% –22% ns ns ns

Região [Baixo Amazonas] [Metropolitana] ns ns ns ns 27%

Região [Carajás] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Lago de Tucuruí] [Metropolitana] ns ns ns 27% ns

Região [Marajó] [Metropolitana] ns 23% 36% 27% 54%

Região [Rio Caetês] [Metropolitana] –26% ns –21% ns ns

Região [Rio Capim] [Metropolitana] ns 36% ns ns ns

Região [Rio Guamá] [Metropolitana] –21% –17% ns ns ns

Região [Tapajós] [Metropolitana] 35% ns 31% 35% 76%

Região [Tocantins] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Xingu] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Local [rural] [urbana] ns ns ns ns ns

Dep. Adm. [municipal]2 [estadual] ns 16% – – –

NEP [regular]6 [inadequado] ns 11% ns ns ns

NEP [adequado]6 [inadequado] ns ns ns ns ns

NEqui [regular]7 [ruim] ns ns ns ns –10%

NEqui [bom]7 [ruim] ns ns –26% –19% –26%

NSeg [básico]8 [abaixo do básico] ns ns ns ns ns

NSeg [adequado]8 [abaixo do básico] 16% 22% ns ns ns

NSeg [avançado]8 [abaixo do básico] 33% 36% ns ns ns

Diretor: sexo [fem.] [masc.] 8% ns ns ns ns

Diretor: Pós-Graduação [sim] [não] ns ns ns ns ns

Diretor: há mais de 10 anos [sim] [não] ns ns ns ns 21%

Diretor: conhece avaliação [sim] [não] ns ns 12% 9% ns

Coord.: problema com ambiente 
e local da escola

[não] ns ns ns –11% ns

Nota: O símbolo ns significa não significante estatisticamente.
1 Nível Socioeconômico Familiar.
2 No ensino médio foram analisadas apenas as escolas estaduais.
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3 Nível do Clima Escolar.
4 Nível de Relacionamento Escolar na percepção do aluno.
5 Nível de Satisfação dos Alunos.
6 Nível de Estrutura Predial da Escola.
7 Nível de Equipamentos da Escola.
8 Nível de Segurança da Escola.

Tabela 3.12. Efeito de cada fator no desempenho acadêmico em termos de porcentagens de diferenças de 
chances. Prova de Matemática.

 
Categoria de 

referência
7ª EF 8ª EF 1ª EM 2ª EM 3ª EM

Fatores de nível Aluno 

Sexo [fem.] [masc.] –33% –39% 67% –35% –45%

Cor [pardo] [branco/amarelo] 10% ns ns ns 10%

Cor [preto] [branco/amarelo] ns –9% –11% ns ns

Cor [indígena] [branco/amarelo] ns ns ns ns –24%

Defasagem [sim] [branco/amarelo] –39% –43% –39% –47% –56%

NSE7 [médio-baixo] [baixo] 19% 16% 30% 23% 32%

NSE7 [médio] [baixo] 44% 33% 38% 28% 40%

NCE [ruim] [péssimo] 10% 22% 17% 18% 17%

NCE [bom] [péssimo] 23% 48% 32% 41% 51%

NCE [ótimo] [péssimo] ns 19% 18% 22% 22%

NRE [bom] [ruim] 49% 19% 40% 41% 35%

NRE [muito bom] [ruim] 48% 31% 45% 51% 53%

NSAE7 [satisfeito] [insatisfeito] ns ns ns ns -8%

NSAE7 [totalmente satisfeito] [insatisfeito] –17% –26% –31% –29% –37%

Prof. ouve [sim] [não] 6% ns 15% ns 18%

Prof. tira dúvidas [sim] [não] 14% 15% 24% 14% ns

Aluno aprende com o prof. [sim] [não] 30% 28% 13% 26% 45%

Aprendizado depende mais do 
prof. [sim]

[não] –27% –37% –37% –32% –38%

Prof. aluno bom [sim] [não] –19% –12% –22% –12% –8%

Prof. corrige dever de casa [sim] [não] 33% 35% 33% 30% 17%

Prof. explica bastante [sim] [não] –10% ns ns ns ns

Prof. turma toda pode aprender 
[sim]

[não] 16% 20% 23% 19% ns

Aluno capricha nos trabalhos [sim] [não] 30% 25% 32% 13% 21%

Prof. é claro [sim] [não] 17% ns ns ns ns

Aulas interessantes [sim] [não] –8% –11% –12% –13% –17%

Prof. falta [sim] [não] –17% –18% –12% –6% –10%

Ida para escola [de bicicleta] [a pé] –7% ns –21% ns 10%

Ida para escola [transp. escolar] [a pé] ns ns –12% –8% ns

Ida para escola [transp. próprio] [a pé] ns ns –16% –13% ns
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Distância [perto] [muito perto] 12% ns 13% 12% 30%

Distância [longe] [muito perto] ns ns 11% 11% 19%

Distância [muito longe] [muito perto] ns –9% ns ns ns

Fatores de nível Escola 

Região [Araguaia] [Metropolitana] ns –16% ns ns ns

Região [Baixo Amazonas] [Metropolitana] –14% ns ns ns ns

Região [Carajás] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Lago de Tucuruí] [Metropolitana] ns ns ns ns ns

Região [Marajó] [Metropolitana] ns ns 32% 30% 38%

Região [Rio Caetês] [Metropolitana] –26% –27% –26% –20% –24%

Região [Rio Capim] [Metropolitana] ns 43% ns ns ns

Região [Rio Guamá] [Metropolitana] –14% –21% ns ns –22%

Região [Tapajós] [Metropolitana] 22% ns 31% ns ns

Região [Tocantins] [Metropolitana] ns –16% ns ns ns

Região [Xingu] [Metropolitana] 17% ns ns ns ns

Local [rural] [urbana] –7% –12% ns ns ns

Dep. Adm. [municipal] [estadual] 8% 20% – – –
NEP [regular] [inadequado] ns 8% ns ns ns

NEP [adequado] [inadequado] ns ns ns ns ns

NEqui [regular] [ruim] ns ns ns –11% –17%

NEqui [bom] [ruim] ns ns –28% –18% –37%

NSeg [básico] [abaixo do básico] 11% ns ns ns ns

NSeg [adequado] [abaixo do básico] 15% 15% ns ns ns

NSeg [avançado] [abaixo do básico] 22% 20% ns ns ns

Diretor: sexo [fem.] [masc.] ns 9% ns ns ns

Diretor: Pós-Graduação [sim] [não] 7% 9% ns ns ns

Diretor: há mais de 10 anos [sim] [não] ns ns ns ns ns

Diretor: conhece avaliação [sim] [não] 10% ns 11% ns ns

Coord.: problemas transporte 
esc. [sim]

[não] ns ns 13% ns ns

Coord.: carência de infraestrutura 
física [sim]

[não] ns ns –17% –15% –34%

Coord.: cumprimento do 
conteúdo [sim]

[não] ns ns ns 12% ns

Nota: O símbolo ns significa não significante estatisticamente.
1 Nível Socioeconômico Familiar.
2 No ensino médio foram analisadas apenas as escolas estaduais.
3 Nível do Clima Escolar.
4 Nível de Relacionamento Escolar na percepção do aluno.
5 Nível de Satisfação dos Alunos.
6 Nível de Estrutura Predial da Escola.
7 Nível de Equipamentos da Escola.
8 Nível de Segurança da Escola.
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Primeiramente, foram observadas mudanças nas porcentagens das variáveis de controle, especialmente no nível 
socioeconômico familiar (NSE7). Isto acontece porque o NSE7 tem correlação com outras variáveis que foram 
incluídas no modelo, tal qual o tempo que o estudante assistem TV ou Internet. Por outro lado, considerando o 
mesmo perfil de estudantes com respeito a esses novos fatores, a Região de Tapajós passa a ter efeito significan-
temente melhor do que a Metropolitana na maioria das séries examinadas.8 O mesmo acontece com a Região de 
Marajó no Ensino Médio.

Nos fatores construídos a partir do questionário aplicado aos alunos, os quais variam entre alunos de uma mesma 
escola, chamam atenção as diferenças em termos do nível do clima escolar (NCE) e do relacionamento escolar 
(NRE), que são variáveis que envolvem toda a comunidade escolar. Em especial, vê-se diferenças maiores no 
NCE nas séries mais avançadas. Na 3ª série do ensino médio, considerando a Prova de Língua Portuguesa, a 
chance de um aluno que considera o NCE bom estar pelo menos no nível básico é 44% maior do que um aluno 
que considera o NCE péssimo. Em matemática a diferença é maior: 51%.9 Efeitos expressivos também ocorrem 
em termos do NRE (nível de relacionamento escolar na percepção do aluno) de nível muito bom em relação ao 
nível ruim.

Quanto ao nível de satisfação do aluno com a escola (NSAE), alunos totalmente satisfeitos apresentam chance me-
nor de estar com proficiência pelo menos no nível básico (veja nas tabelas 11 e 12 que os valores na linha totalmente 
satisfeitos têm sinais negativos).

Seguindo as tabelas, apresentam-se vários itens em que o aluno responde sobre o professor, em especial: professor 
ouve a opinião dos alunos, professor tira dúvidas, aluno aprende com o professor, aprendizado depende mais do 
professor do que do aluno, professor dá mais atenção para alunos boas notas, professor se preocupa com os deve-
res de casa, professor explica bastante, para o professor a turma toda pode aprender, aluno capricha nos trabalhos, 
professor é claro, aulas interessantes e professores faltam com frequência. As respostas mostraram que, em geral, 
esses itens têm associação com o desempenho dos alunos, mesmo considerando alunos com um mesmo perfil em 
termos de nível socioeconômico, tipo de escola, região, etc.

Dos itens que o aluno responde sobre o professor, destacam-se os itens professor se preocupa com os deveres de casa 
e aprendizado depende mais do professor do que do aluno. Em Língua Portuguesa, 7ª e 8ª séries do ensino fundamen-
tal e 1ª do ensino médio, a chance de um aluno em que o professor se preocupa com os deveres de casa estar no nível 
de proficiência pelo menos no nível básico é, aproximadamente, 50% superior que um aluno em que o professor 
não corrige os deveres. Por outro lado, alunos que consideram que o aprendizado depende mais do professor do que 
do aluno tendem a ter desempenho menor (veja nas tabelas 11 e 12 que os valores da linha correspondente a esse 
item têm sinais negativos). O mesmo acontece com relação ao item que pergunta se os professores da escola faltam 
muito. E, por surpresa, alunos que consideram a aula interessante e animada têm menor chance de estar pelo menos 
no nível básico de proficiência. Embora o sinal da relação foi ao contrário do esperado, está condizente com o que 
foi observado no nível de satisfação do estudante com a escola (NSAE).

Ao contrário da 4ª e 5ª séries, alunos que vão à escola com transporte próprio tendem a ter desempenho menor 
do que aqueles que vão a pé, provavelmente porque esses moram mais longe. Aliás, o item que pergunta a distân-
cia mostra que alunos que moram mais perto têm maior chance de estar pelo menos no nível básico de proficiência.

Quanto aos fatores do nível escola, ou seja, que variam entre escolas, mas igual para alunos de uma mesma escola, 

8  Cabe observar que análise com fatores extraídos dos vários questionários de contexto está sendo feita com uma amostra menor de escolas e alunos devido 
à falta de resposta em algum item utilizado na análise.

9  Com relação à categoria de NCE ótimo, vê-se uma diferença menor em relação ao NCE péssimo, mas devemos lembrar que é o NCE na percepção do 
aluno, conforme as respostas do questionário. E a maioria dos alunos classificados em NCE ótimo marcaram todos (ou quase todos) os itens associados a 
NCE na posição extrema. Logo, devem estar incluindo alunos que não estavam lendo cuidadosamente o questionário.
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têm muitos efeitos não significantes estatisticamente. Uma causa disto é que a amostra de escolas é relativamente 
bem menor do que a amostra de alunos. Uma surpresa é o efeito negativo no nível de equipamentos da escola 
(NEqui). Alunos de escolas com NEqui bom têm chance menor de estar pelo menos no nível básico de proficiência. 
Isto pode estar relacionado aos critérios usados na equipagem das escolas.

Alunos de escolas com nível de segurança (NSeg) avançado tendem a ter chance maior de estar pelo menos no nível 
básico de proficiência do que alunos com NSeg abaixo do básico, em escolas de ensino médio.

Os itens extraídos dos questionários de diretor e professor-coordenador, em geral, não tiveram efeitos significantes, 
com pequeno destaque relacionado ao relato de coordenadores sobre carência de estrutura física, no caso de ensi-

no médio, prova de Matemática, que apresenta efeitos negativos.
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Apêndice 1

Apresentação dos vários fatores extraídos dos questionários contextuais e os entes escolares que podem alterá-los.

Fator Descrição Controle Aluno Família Professor Gestor

Questionário ALUNO

niveisNSE4
Nível socioeconômico da família do 
estudante

X  X   

niveisNRE
Nível de relacionamento escolar na 
percepção do estudante

 X  X X

sexo_fem Sexo do estudante X     

cor Cor declarada pelo estudante X     

defasagem Defasagem idade-ano escolar  X X X X

incentivo_pais
Incentivo dos pais ao estudo do 
filho

  X   

trab Se trabalha além de estudar   X   

pre_esc Se entrou na pré-escola   X   

esc_part Se frequentou escola particular   X   

repro Se já foi reprovado  X X X X

abandono Se abandonou em algum ano  X X X X

faz_dever Se faz os deveres de casa  X X X  

prof_corrige
Se o professor corrige os deveres 
de casa

   X  

tv_internet Tempo na TV e Internet  X X   

trab_dom Se faz trabalho doméstico  X X   

ida à escola Como vai à escola   X  X

Questionário INFRAESTRUTURA

picha_depre
Se a escola tem pichação ou 
depredação interna

    X

niveisNEP Nível da estrutura predial da escola     X

NEqui
Nível da adequação com 
equipamentos da escoal

    X

NSeg Nível de segurança da escola     X

Questionário COORDENADOR

coord37 Falta de apoio da direção     X

coord38 Interrupção das atividades escolares    X X

coord49 Carência de merenda escolar     X

coord50
Problemas relacionados ao 
transporte escolar

    X
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Fator Descrição Controle Aluno Família Professor Gestor

Questionário ALUNO

coord52 Carência de infraestrutura física     X

coord53 Carência de recursos pedagógicos    X X

coord54 Ambiente e localização da escola    X X

coord55
 Inadequação dos conteúdos 
curriculares

   X X

coord56
Não cumprimento do conteúdo 
curricular

   X X

coord57
Insatisfação e desestímulo para a 
atividade docente.

   X  

coord58
Resistência a mudanças por parte 
do diretor

    X

coord59
Resistência a mudanças por parte 
dos professores

   X  

coord60
Falta de apoio dos professores para 
planejar as aulas

   X  

Questionário DIRETOR

dir_fem Sexo do diretor(a)     X

dir_PG Se o diretor tem Pós-Graduação     X

dir_tempo10 Tempo de atividade como diretor     X

dir_tempo_esc5
Tempo de atividade como diretor 
na escola

    X

dir_prof
Se o diretor é também professor 
da escola

    X

dir_info
Se o diretor fornece todas as 
informações

    X

dir_conhece
Se o diretor conhece osresultados 
da escola nas avaliações

    X

dir_discute
Se o diretor discute os resultados 
das avaliações com os professores

    X

dir_prepara
Se o diretor prepara os alunos para 
as avaliações

    X

dir_exige
Se o diretor exige empenho dos 
professores

    X

dir_melhora
Se o diretor procura melhoras as 
condições físicas da escola

    X

dir_proj
Se o diretor está revendo o Projeto 
Político Pedagógico da Escola

    X

dir_NRE
Nível de relacionamento escolar na 
percepção do diretor

 X  X X
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Apêndice 2

Descrição da metodologia de construção das medidas e indicadores para análise de fatores associados ao desem-
penho dos alunos no SisPAE 2015.

Nível Socioeconômico 4º e 5º ano EF (NSE4)

Inicialmente, verificou-se que os itens 4 a 21, 26 e 29 do questionário de contexto respondido pelos estudantes de 
4º e 5º ano estavam relacionados com o NSE4 (Nível Socioeconômico da Família do Estudante do 4º e 5º ano do 
ensino fundamental). Um total de 197.057 estudantes responderam pelo menos a metade desses itens (pelo menos 
onze respostas válidas). A análise (calibração e geração da medida NSE4) foi realizada com esse grupo de estudantes, 
seguindo a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI).

Os pares de itens (26, 27) e (29, 30) não são independentes, então cada um desses pares foram transformados 
em item único, com respostas: não, sim, mas não vê lendo e sim e vê lendo. Depois de uma análise preliminar com 
distribuições de frequências das respostas e com a teoria da resposta ao item, verificou-se que algumas categorias 
de resposta deveriam ser agrupadas. Assim, para os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 foram consideradas três 
categorias: (1) não tem, (2) tem uma e (3) tem duas ou mais. Em termos de nível socioeconômico, parece não ser 
relevante a separação após a terceira categoria desses itens. Já o item 21 teve as duas últimas categorias agregadas.

Os itens 18 e os pares (26, 27) e (29, 30) não calibraram adequadamente e foram desconsiderados na construção 
da medida de nível socioeconômico. No que se refere ao item 18, aparentemente os estudantes não o entenderam 
bem, pois muitos responderam negativamente o item 18 (energia elétrica) e disseram ter televisão ou máquina de 
lavar roupa. O item 5 foi excluído porque os parâmetros estimados não faziam muito sentido, a questão de ter vários 
rádios em casa não é mais uma questão de alto NSE.

A escala do nível socioeconômico das famílias dos estudantes do 4º e 5º ano (NSE4) foi formada com base nas res-
postas dos estudantes desses dois anos do SisPAE2015 que responderam pelo menos metade dos itens associados 
às condições socioeconômicas; e foi padronizada com média 50 e desvio padrão 10 para a população dos estu-
dantes desses dois anos do SisPAE2015 que responderam pelo menos metade dos itens associados às condições 
socioeconômicas. Embora seja a mesma média e desvio padrão da escala do Índice Socioeconômico das escolas 
(INSE) construído pelo INEP, as referências dos níveis são diferentes.

Níveis interpretados da escala nível socioeconômico familiar.

Nível 1 (até 40 pontos). Baixo

Em geral a família deste nível tem no máximo uma TV e uma geladeira simples; não costuma ter geladeira duplex, 
freezer, máquina de lavar roupa carro, moto, e empregada doméstica ou diarista. O domicílio não costuma ter ba-
nheiro interno e usualmente tem no máximo um quarto.

Nível 2 (de 40 a 60 pontos). Médio-baixo

Neste nível a família já pode ter geladeira duplex e máquina de lavar roupa. A casa costuma ter banheiro interno e 
pode ter mais de um quarto. Também costuma contar com serviço de coleta de lixo.

Nível 3 (de 60 a 80 pontos). Médio

Neste nível a família costuma ter freezer, máquina de lavar roupa e tem uma ou mais TV e computador. A casa 
costuma ter banheiro interno (às vezes mais de um) e mais de um quarto. A casa, em geral, está em rua asfaltada 
ou calçada.
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Nível 4 (mais de 80 pontos). Médio-alto

Neste nível a família pode ter mais de uma TV, ter DVD, mais de uma geladeira ou freezer, mais de um carro ou 
moto e costuma ter diarista ou empregada mensalista. A casa costuma dois ou mais banheiros internos e mais de 
dois quartos.

Nível Socioeconômico 7ª e 8ª EF e EM (NSE7)

De um total de 345.580 estudantes de escolas identificadas que responderam ao questionário, 328.801 responde-
ram pelo menos a metade dos itens de nível socioeconômico, formando a população na construção desta medida.

Os itens inicialmente considerados foram os numerados de 4 a 16, 20 e 25. O item 20, mesmo após a recodificação 
utilizando apenas as respostas (A) sim e (B, C, D) não, apresenta problemas de calibração e por isto foi excluído.

A escala, denominada de NSE7, foi padronizada com média 50 e desvio padrão 10 para essa população de 345.580 
estudantes. Embora seja a mesma média e desvio padrão da escala do Índice Socioeconômico das escolas (INSE), 
construído pelo INEP, e do NSE4, referente aos estudantes de quarto e quinto ano do SisPAE 2015, as referências 
dos níveis são diferentes. Essas medidas não devem ser comparadas diretamente.

Níveis interpretados da escala nível socioeconômico familiar (NSE7).

Nível 1 (até 40 pontos). Baixo

Em geral, a escolaridade do pai e da mãe não passam do 4º ano do ensino fundamental. O domicílio geralmente 
tem, no máximo, um sanitário, está em rua não asfaltada ou calçada, mas pode ter energia elétrica e água encanada. 
Pode ter geladeira e TV, mas não é comum, neste nível, ter máquina de lavar roupa, DVD, carro ou moto e com-
putador.

Nível 2 (de 40 a 60 pontos). Médio-baixo

Neste nível predominam pais que concluíram até o 4º ano do ensino fundamental. As famílias costumam ter máqui-
na de lavar roupa, DVD e, em parte, moto ou carro. Em geral, as residências contam com serviço de coleta de lixo.

Nível 3 (de 60 a 80 pontos). Médio

Em geral, neste nível a escolaridade dos pais atingem ensino médio completo. Na maioria das vezes, o domicílio está 
em rua asfaltada ou calçada e tem mais de dois sanitários. Neste nível a família tende a ter mais que uma geladeira, 
mais de uma TV, mais de um DVD e computador com internet.

Nível 4 (mais de 80 pontos). Médio-alto

Neste nível os pais têm, em geral, nível superior. As famílias costumam ter mais de um carro ou moto e mais de uma 
máquina de lavar roupa.

Nível de Relacionamento Escolar (NRE)

Os itens associados ao nível de relacionamento escolar na percepção do aluno estão tanto no questionário aplicado no 
4º e 5º ano, como no aplicado da 7ª série em diante. A medida baseou-se nos itens 63 a 69 do questionário aplicado 
da 7ª série em diante, que são similares aos itens 57 a 63 do questionário aplicado no 4º e 5º ano.

A população pesquisada para a análise e construção da medida NRE totaliza 365.326 estudantes da 7ª série em 
diante e 197.583 estudantes do 4º e 5º ano do EF. Esses estudantes responderam pelo menos metade dos itens 
que compõem essa medida.

Na análise das respostas, via TRI, verificou-se que todos os itens apresentaram boa associação com a medida, mas 
comportaram de maneira muito similar em termos de discriminação e do posicionamento de suas categorias.

Níveis interpretados da escala do Nível de Relacionamento Escolar (NRE)

Nível 1 (até 30 pontos). Muito ruim
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Neste nível os estudantes tendem responder muito ruim para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível 2 (de 30 a 40 pontos). Ruim

Neste nível os estudantes tendem responder ruim para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível 3 (de 40 a 55 pontos). Bom

Neste nível os estudantes tendem responder bom para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível 4 (mais de 55 pontos). Muito bom

Neste nível os estudantes tendem responder muito bom para os vários tipos de relacionamentos na escola.

Nível do Clima Escolar (NCE7)

O nível do clima escolar na percepção dos alunos foi construído com os itens 44 a 48 do questionário para estu-
dantes da 7ª série do ensino fundamental até a 3ª do ensino médio. Responderam mais da metade desses itens 
326.794 estudantes.

Os itens 46 (A turma demora a fazer silêncio, depois que o(a) professor(a) entra em sala) e 47 (Durante as aulas, há 
muito barulho e bagunça, o que atrapalha quem quer estudar) foram os itens que apresentaram maior discriminação 
entre os estudantes no quesito do traço latente Clima Escolar (estão mais correlacionada com o NCE7). Observa-se 
que são características cuja responsabilidade é, principalmente, do professor.

Níveis interpretados da escala do clima escolar

Nível 1 (até 40 pontos). Péssimo

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a concordar totalmente que a escola é uma bagunça, ficando muitos 
estudantes do lado de fora fazendo barulho; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma demora 
para fazer silêncio com o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes costumam ser 
colocados para fora da sala pelo professor.

Nível 2 (de 40 a 50 pontos). Ruim

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a concordar mais do que discordar que a escola é uma bagunça, ficando 
muitos estudantes do lado de fora fazendo barulho; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma 
demora para fazer silêncio com o professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes cos-
tumam ser colocados para fora da sala pelo professor.

Nível 3 (de 50 a 60 pontos). Bom

Estudantes com NCE7 nesta faixa tendem a discordar mais do que concordar com os seguintes itens: que a escola 
é uma bagunça; que não adianta reclamar de ameaça ou agressão; que a turma demora para fazer silêncio com o 
professor em sala; que há muito barulho e bagunça na sala; que os estudantes costumam ser colocados para fora da 
sala pelo professor.

Nível 4 (mais de 60 pontos). Ótimo

Estudantes com NCE7 acima de 60 consideram o clima escolar bom, ou seja, tendem a discordar totalmente dos 
itens associados ao clima escolar ruim. Não consideram a escola é uma bagunça, julgam que adianta reclamar de 
ameaça ou agressão; consideram que a turma rapidamente faz silêncio com o professor em sala; não concordam 
que há muito barulho e bagunça na sala; e os estudantes não costumam ser colocados para fora da sala pelo pro-
fessor.

Nível de satisfação dos estudantes com a escola (NSAE7)
Esta medida foi construída com os itens 35 a 43 do questionário para estudantes da 7ª série do ensino fundamental 
até a 3ª do ensino médio. Responderam mais da metade desses itens 327.418 estudantes. Observa-se que mais de 
15% dos estudantes responderam a categoria máxima em todos os itens associados à satisfação.
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Níveis interpretados da escala da satisfação do aluno com a escola

Nível 1 (até 30 pontos). Totalmente insatisfeito

Estudantes nesta faixa estão totalmente insatisfeitos com a escola e parcialmente insatisfeitos com a participação de 
coisas interessantes e o gosto de ir à escola.

Nível 2 (de 30 a 40 pontos). Insatisfeito

Esta faixa contém os estudantes que estão mais insatisfeitos do que satisfeitos com a escola.

Nível 3 (de 40 a 50 pontos). Satisfeito

Esta faixa representa satisfação moderada. Estudantes que estão nesta faixa estão mais satisfeitos do que insatisfeitos 
com a escola.

Nível 4 (mais de 50 pontos). Totalmente satisfeito

Esta faixa representa concordância total com os itens associados à satisfação com a escola.

Outros itens considerados para o 4º e 5º ano

Sexo

Indicadora do sexo feminino (1 se feminino; 0 se masculino)

Cor

 1 branco/amarelo;

 2 pardo

 3 preto

 4 indígena

 5 não sabe

Defasagem

Defasagem idade-ano escolar. Obtido com base na questão da idade e na informação do ano escolar, obedecendo 
a relação da tabela a seguir:

Idade certa para cada ano escolar (EF currículo de nove anos).

Ano EF 
(novo)

Idade certa 
início do ano

Idade certa segundo 
semestre

1 6 6 ou 7
2 7 7 ou 8

3 8 8 ou 9

4 9 9 ou 10
5 10 10 ou 11

Então, para alunos do quarto ano foi considerado com um ano de defasagem alunos com mais de 10 anos; com dois 
ou mais anos de defasagem alunos com mais de 11 anos. Para alunos do quinto ano foi considerado com um ano 
de defasagem alunos com mais de 11 anos; com dois ou mais anos de defasagem alunos com mais de 12 anos.10

10  Como não se tem conhecimento preciso da data do nascimento, pode estar sendo considerado aluno sem defasagem alunos com um ano de defasagem; 
e estar sendo considerado aluno com um ano de defasagem alguns alunos com dois anos de defasagem.
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Nível 1 (até 30): inexistente

Nível 2 (30 a 40): inadequado

Nível 3 (40 a 60): regular

Nível 4 (mais de 60): adequado

Nível de Segurança da Escola (NSeg)

O nível de segurança da escola (NSeg) foi construído por meio da metodologia da TRI com as questões 21 a 32 e 34, 
cujas respostas dicotômicas foram ordenadas por: 1 = não e 2 = sim. A questão 33 foi excluída por não apresentar 
discriminação satisfatória com o traço latente considerado, quando analisado os padrões de respostas pela TRI.

Definiu-se as seguintes categorias com o posicionamento dos itens e categorias na escala de média 50 e desvio 
padrão 10:

Nível 1 (até 40): abaixo do básico

Nível 2 (40 a 50): básico

Nível 3 (50 a 70): adequado

Nível 4 (mais de 70): avançado

Nível dos Equipamentos da Escola (NEqui)

O nível dos equipamentos da escola (NEqui) foi criado com base em questões 42 a 56 com respostas (A) Bom, (B) 
Regular, (C) Ruim e (D) Inexistente. A ordenação para uso da TRI foi: A = 3, B = 2, C = 1 e D = 0.

Definiu-se as seguintes categorias com o posicionamento dos itens e categorias na escala de média 50 e desvio 
padrão 10:

Nível 1 (até 40): ruim

Nível 2 (40 a 60): regular

Nível 3 (mais de 60): bom

Do questionário de diretor, foram considerados os fatores listados no Quadro 2.1, conforme observou-se numa 
análise preliminar de correlação entre item e proficiência.

Quadro 2.1. Fatores considerados no questionário de diretor

Questão Item Descrição

1 dir_fem Indicadora se o diretor é do sexo feminino

2 dir_PG Indicadora se o diretor tem pós-graduação

6 dir_tempo10 Indicadora se o diretor exerce a atividade há mais de 10 anos

7 dir_tempo_esc5 Indicadora se é diretor da escola por mais de 5 anos

8A dir_prof Indicadora se é diretor é professor da escola

41 dir_info Indicadora se o diretor passa todas as informações (A,B,C=0; D=1)

43 dir_conhece Indicadora se o diretor conhece resultados da avaliação (A=1; B,C,D=0)

44 dir_discute Indicadora se o diretor discute a avaliação com professores (A=1; B,C,D=0)

48 dir_prepara Indicadora se alunos são preparados para a avaliação (A=1; B,C,D=0)

53 dir_exige Indicadora se o diretor exige maior empenho dos professores

56 dir_melhora Indicadora se o diretor tenta melhorar condições físicas

60 dir_proj Indicadora se o diretor está revendo o projeto pedagógico
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Incentivo dos pais

Nível de incentivo dos pais ao estudo do filho (baseado nos itens 31 a 36)

 1 baixo (até duas respostas Sim dos itens a seguir);

 2 moderado (três ou quatro respostas Sim dos itens a seguir);

 3 alto (cinco ou seis dos seis itens a seguir)

pais_reuniao211

Indicadora de participação dos pais em reuniões

0 se nunca, quase nunca ou de vez em quando;

1 se sempre ou quase sempre

pais_incentivam_estudar

Indicadora dos pais incentivarem a estudar (0 não; 1 sim)

pais_incentivam_deveres

Indicadora dos pais incentivarem a fazer os deveres (0 não; 1 sim)

pais_incentivam_ler

Indicadora dos pais incentivarem a ler (0 não; 1 sim)

pais_incentivam_esco

Indicadora dos pais incentivar ir à escola (0 não; 1 sim)

pais_conversam_esco

Indicadora dos pais conversar sobre a escola (0 não; 1 sim)

Trabalha

Indicadora se o estudante trabalha (0 não; 1 sim)

Pré-escola

Indicadora se o estudante fez creche ou pré-escola (0 não; 1 sim)

Escola part.

Indicadora se o estudante fez escola particular, parcial ou total (0 não; 1 sim)

Reprovação

Indicadora se o aluno teve reprovação (0 não; 1 sim)

Abandono

Indicadora se o aluno abandonou em algum ano (0 não; 1 sim)

Faz dever de lpt

O estudante faz os deveres de português (1 se não tem; 2 se nunca o quase nunca; 3 se de vez em quando; 4 se 
sempre ou quase sempre)

Prof. corrige (lpt)

O professor corrige os deveres de português (1 não; 2 se nunca o quase nunca; 3 se de vez em quando; 4 se sem-
pre ou quase sempre)

11 Do item: pais_vao_reuniao (participação dos pais em reuniões (1 sempre ou quase sempre; 2 de vez em quando e 3 quase nunca ou nunca)).
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Faz dever de mt

O estudante faz os deveres de matemática (1 se não tem; 2 se nunca o quase nunca; 3 se de vez em quando; 4 se 
sempre ou quase sempre)

Prof. corrige (mt)

O professor corrige os deveres de matemática (1 não; 2 se nunca o quase nunca; 3 se de vez em quando; 4 se 
sempre ou quase sempre)

Tv e internet

O estudante fica tempo na TV, Internet, ... (1 não; 2 menos de uma hora; 3 de uma a três horas; 4 mais de quatro 
horas)

Trab. doméstico

O estudante faz trabalho doméstico (1 não; 2 menos de uma hora;3 de uma a três horas; 4 mais de quatro horas)

Ida à escola.

Meio de ida à escola (no caso de transporte escolar, foi usada também a questão 24 para avaliar a qualidade deste 
(muito bom/bom ou regular/ruim):

 1 a pé;

 2 de bicicleta;

 3 de transporte próprio;

 4 de transporte escolar, sendo este avaliado como ruim pelo estudante;

 5 de transporte escolar, sendo este avaliado como bom pelo estudante).

Outros itens considerados para 7ª série EF a 3ª série EM

Sexo

Indicadora do sexo feminino (1 se feminino; 0 se masculino)

Cor

 1 branco/amarelo;

 2 pardo

 3 preto

 4 indígena

 5 não sabe

Defasagem

defasagem idade-ano escolar. Obtido com base na questão da idade e na informação do ano escolar, obedecendo 
a relação da tabela a seguir:
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Idade certa para cada série escolar (EF currículo de oito anos).

Série EF 
(antigo)

Idade certa 
início do ano

Idade certa segundo 
semestre

7 12 ou 13 13 ou 14

8 13 ou 14 14 ou 15

EM   

1 14 ou 15 15 ou 16

2 15 ou 16 16 ou 17

3 16 ou 17 17 ou 18

Para alunos da sétima série foi considerado com um ano de defasagem os alunos com mais de 14 anos; com dois ou 
mais anos de defasagem alunos com mais de 15 anos. E de forma similar para as demais séries.12

Prof. ouve

Indicadora se o professor ouve a opinião dos alunos (0 não; 1 sim)

Prof. tira dúvidas

Indicadora se o professor esclarece dúvidas (0 não; 1 sim)

Aluno aprende com o prof.

Indicadora se o aluno diz que aprende com o professor ensina (0 não; 1 sim)

Aprendizado depende mais do prof.

Indicadora se o aluno considera que o aprendizado depende mais do professor do que dele (0 não; 1 sim)

Prof. aluno bom

Indicadora se o professor dá mais atenção aos alunos com boas notas (0 não; 1 sim)

Prof. corrige dever de casa

Indicadora se o professor corrige os deveres (0 não; 1 sim)

Prof. todos

Indicadora se o professor explica até que todos entendam (0 não; 1 sim)

Prof. turma toda pode aprender

Indicadora se o professor considera que a turma toda pode aprender (0 não; 1 sim)

Aluno capricha nos trabalhos

Indicadora se o aluno capricha nos seus trabalhos (0 não; 1 sim)

Prof. é claro

12  Como não se tem conhecimento preciso da data do nascimento, pode estar sendo considerado aluno sem defasagem alguns alunos com um ano de defa-
sagem; e estar sendo considerado aluno com um ano de defasagem alguns alunos com dois anos de defasagem.
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Indicadora se o professor é claro ao explicar a matéria (0 não; 1 sim)

Aulas interessantes

Indicadora se o aluno acha as aulas interessantes (0 não; 1 sim)

Prof. falta

Indicadora se o aluno considera que o professor falta muito (0 não; 1 sim)

Ida à escola

Meio de ida à escola (no caso de transporte escolar, foi usada também a questão 24 para avaliar a qualidade deste 
(muito bom/bom ou regular/ruim):

 1 a pé;

 2 de bicicleta;

 3 de transporte próprio;

 4 de transporte escolar.

Distância

Percepção que o aluno tem da distância de sua casa à escola:

 muito perto;

 perto;

 longe;

 muito longe.

Fatores dos questionários de Infraestrutura, Coordenador e Diretor

Do questionário de infraestrutura foram elaborados os fatores Pichação e Depredação, Nível de Estru-
tura Predial da Escola (NEP), Nível de Segurança da Escola (NSeg) e Nível dos Equipamentos da Escola 
(NEqui), descritos a seguir.

Pichação e depredação

A variável ordinal, picha_depre_int, foi criada com a resposta da questão 57, 59 e 60 do questionário SisPAE de 
Escola (Infraestrutura) da seguinte maneira:

picha_depre_int

1 (não) se resposta não nas três questões;

2 (só pichação) se resposta sim somente no item 57;

3 (depredação) se resposta sim na 59 ou 60.

Nível de Estrutura Predial da Escola (NEP)

O nível de estrutura predial da escola (NEP) foi construído por meio da metodologia da TRI, com base em questões 
2 a 20. Nas questões de 2 a 15 as respostas podiam ser (A) Adequado, (B) Regular, (C) Inadequado e (D) Inexistente. 
Para o indicador ficar na mesma ordem do traço latente as respostas foram ordenadas como: A = 4, B = 3, C = 2 
e D = 1. Nas questões de 16 a 20 eram dicotômicas e foram ordenadas por: 1 = não e 2 = sim.

A construção do indicador NEP foi feita com o uso do modelo de TRI de escala gradual o que gera uma medida em 
escala contínua. A calibração e a valoração do NEP foram feitas quando se tinha pelo menos metade das 19 questões 
previamente elencadas, totalizando 3.458 observações desse traço latente (um para cada escola).

Definiu-se as seguintes categorias com o posicionamento dos itens e categorias na escala de média 50 e desvio 
padrão 10:
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Com relação às questões 31 a 38 do questionário foi criada a medida Nível de Relacionamento Escolar na Percepção 
do Diretor (dir_NRE) utilizando a teoria da resposta ao item, modelo de escala gradual.

Variáveis do questionário de Coordenador

Depois de uma análise preliminar de correlação entre item e proficiência, foram considerados os itens listados a 
seguir do questionário de coordenador:

Com que frequência os seguintes problemas ocorreram nesta escola neste ano? (0=não; 1=sim)

 coord37. Falta de apoio da direção.

 coord38. Interrupção das atividades escolares.

 coord49. Carência de merenda escolar.

 coord50. Problemas relacionados ao transporte.

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam a aprendizagem dos alunos nesta escola? 
(0=baixa, 1=alta)

 coord52. Carência de infraestrutura física

 coord53. Carência de recursos pedagógicos

 coord54. Ambiente e localização da escola.

 coord55. Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos alunos.

 coord56. Não cumprimento do conteúdo curricular.

 coord57. Insatisfação e desestímulo para a atividade docente.

 coord58. Resistência a mudanças por parte do diretor da escola.

 coord59. Resistência a mudanças por parte dos professores

 coord60. Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio dos professores.

Para o primeiro bloco de itens (coord37 a coord50), as respostas (A) Muitas vezes foram codificadas como 1 e as 
respostas B e C foram codificadas como 0. Respostas D missing. Agregou-se por escolas verificando a proporção de 
1. Se essa proporção foi menor que 50% considerou a escola como não; se essa proporção foi maior ou igual que 
50% considerou-se a escola como sim.

Para o segundo bloco de itens (coord52 a coord60), as respostas (A) e (B) foram codificadas como 1 e as respostas 
(C) e (D) foram codificadas como 0. Respostas (E) como missing. Agregou-se por escolas verificando a proporção de 
1. Se essa proporção foi menor que 50% considerou que a escola não tinha esse item; se essa proporção foi maior 
ou igual que 50% considerou-se que a escola tinha esse item.
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