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Caros Educadores

 O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP – prevê, além 
das provas que avaliam o desempenho dos alunos em disciplinas específicas, a aplicação de questionários 
de contexto para caracterizar o perfil de gestores e docentes das escolas, alunos e pais, atores principais 
do contexto educativo escolar. 

 Os dados e informações obtidos a partir desses questionários são organizados e disponibilizados 
de forma a permitir o acesso, por parte dos envolvidos, a aspectos descritivos e analíticos dos perfis desse 
conjunto pesquisado.

 Assim, a Secretaria de Estado da Educação encaminha o Relatório dos Estudos do Saresp 2013, 
resultado das análises das informações coletadas pelos questionários de contexto, entendendo que o mesmo 
se constitui importante subsídio para auxiliar as diferentes instâncias da educação no desenvolvimento 
de propostas e projetos bem como apoio às práticas educativas docentes e escolares, sempre na busca 
comum de melhoria do aprendizado de crianças e jovens do Estado de São Paulo.

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo  
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE – realizou em 2013, a décima sexta edição do Sistema 
de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, caracterizado como uma avaliação 
externa,com a finalidade de fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da 
escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, assim como de ser capaz de orientar os gestores do 
ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. 

A edição do SARESP 2013 manteve as características básicas da estrutura das edições do SARESP 2010, 
2011 e 2012, que possibilitam a sua continuidade como um sistema de avaliação externa capaz de realizar 
mensurações válidas e fidedignas da proficiência do corpo discente da escola de educação básica pública 
estadual paulista e dos fatores a ela associados, com o objetivo geral de propiciar instrumento de diagnóstico 
do sistema de ensino e, ao mesmo tempo, de fornecer indicadores para subsídio ao monitoramento das 
políticas públicas de educação.

Atendendo ao Projeto Básico, o SARESP 2013 avaliou o desempenho escolar mediante aplicação de provas aos 
alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. A avaliação foi realizada 
em dois dias consecutivos, quando foram aplicadas provas de Língua Portuguesa (leitura e compreensão de 
textos), Redação, Matemática, História e Geografia. As provas foram aplicadas nos períodos da manhã, tarde 
e noite, no horário de início das aulas. 

A avaliação censitária abrangeu alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do 
Ensino Médio, por meio de diferentes instrumentos. Além das provas e do tratamento científico e estatístico 
dos dados, foramaplicados questionários aos pais e alunos de todos os anos/série avaliados, encaminhados 
às Diretorias de Ensino/Secretarias Municipais de Educação, antes da aplicação das provas, bem comoaos 
Professores de Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia, aos Professores Coordenadores e aos 
Diretores das escolas da rede estadual, por sistema online, com o objetivo de assegurar uma caracterização 
mais detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar.

Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados, transformados em relatórios 
específicos e, em seguida, organizados em conjunto, dando lugar à presente publicação. Ela reúne, em 
capítulos, a descrição e a análise de informações sobre as características de alunos, de suas famílias, de 
professores, coordenadores e dos 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. 

O estudo mais detalhado e quantitativo das associações entre os diversos fatores contextuais e a aprendizagem 
dos alunos, conforme aferida pelos resultados dos testes de nível proficiência, é assunto que está apresentado 
em um dos capítulos deste relatório e trata, especificamente, da aplicação de modelos estatísticos avançados 
– conjuntamente conhecidos como análise linear hierárquica – aos dados obtidos pelo SARESP 2013.

Uma característica essencial dessa publicação é o seu caráter primordialmente descritivo, ou seja, sua 
principal intenção é a de fornecer um panorama da realidade desses diversos agentes em sua interação com 
o ambiente educacional. 
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Atendendo a essa diretriz, essa publicação está estruturada com os seguintes capítulos: 

Capítulo 1: Caracterização Geral dos Alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo;

Capítulo 2: Caracterização Geral dos Pais de Alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo;

Capítulo 3: Caracterização Geral dos Professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo;

Capítulo 4:  Caracterização Geral dos Diretores e dos Professores Coordenadores da Rede Estadual de 
Ensino de São Paulo;

Capítulo 5: Fatores Contextuais Associados ao Desempenho Escolar.
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I – ALUNOS DO 3o E 
5o ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

INTRODUÇÃO

Ao final de cada um dos capítulos, encontra-se uma síntese dos estudos realizados. Elas fornecem uma 
visão abrangente de cada segmento analisado e configuram um perfil básico, que elenca informações 
consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na rede pública de ensino 
paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da 
qualidade educacional. 

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos alunos da Rede 
Estadual de Ensino que participaram da edição de 2013 do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo – SARESP. 

A Secretaria de Estado de Educação de São Paulo – SEE/SP, por meio da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação – FDE, seguindo proposição dos anos anteriores, encaminhou à VUNESP os questionários de 
contextos, para formatação, reprodução e distribuição às Diretorias de Ensino e Secretarias de Educação 
Municipal.

As escolas foram responsáveis pela distribuição, aos estudantes, do caderno que continha os Questionários 
dos Pais e dos Alunos e pelo recolhimento das folhas de respostas.

Os questionários socioeconômicos dos alunos e pais foram preparados em três diferentes instrumentos, um 
para o 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, outro para o 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e o último, 
para a 3ª série do Ensino Médio. 

Os questionários dos pais e alunos constituíram-se de um grande número de itens, abrangendo desde a 
realidade socioeconômica dos estudantes e de suas famílias, até questões envolvendo a percepção 
desses agentes em relação à qualidade da educação ministrada, as atitudes frente ao ensino e as relações 
interpessoais nas escolas. Dividiu-se esse questionário em duas partes: uma, respondida pelos pais, e outra, 
pelos alunos em suas casas. Cada parte continha, naturalmente, questões específicas destinadas a cada uma 
dessas categorias de entrevistados, e seus respectivos resultados também são informados em dois capítulos 
distintos, nesse relatório. 

O primeiro capítulo deste relatório trata, especificamente, das respostas fornecidas pelos alunos das escolas 
estaduais paulistas e está estruturado em duas partes. Na primeira delas, são apresentados os resultados dos 
questionários aplicados aos estudantes do 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental. Como, nesse caso, tratam-
se de alunos de pouca idade, o questionário de contexto destinado a essa faixa de escolaridade foi mais direto 
e sucinto, de modo que também são menores o número e a complexidade das dimensões avaliadas. 

Na segunda parte deste capítulo, são informadas as respostas fornecidas pelos alunos dos demais anos e série 
considerados no SARESP 2013, isto é, alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 
Médio. Como, nesse caso, trata-se de alunos de mais idade, o questionário apresentou maior número de 
questões, em geral, com um maior nível de elaboração, de modo a possibilitar uma maior riqueza de detalhes 
e de análise dos fatores associados à aprendizagem. Em muitos casos, houve coincidência exata entre as 
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questões aplicadas ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Entretanto, também foram apresentadas 
questões específicas para cada nível de ensino. Ao longo do relatório, são devidamente tratados tanto os 
casos das questões comuns quanto os das questões específicas a cada nível. 
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I – ALUNOS DE 2o, 3o 
E 5o ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
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1. – UNIVERSO AVALIADO

A Tabela 1 apresenta o número de alunos, por anos/série avaliados e por região metropolitana, que responderam 
ao questionário contextual. É importante esclarecer que os totais anotados na tabela correspondem ao número 
de questionários devolvidos, para os quais havia no mínimo uma questão respondida, no conjunto de questões 
propostas.

Os questionários foram respondidos por um total de 316.825 alunos o que corresponde, aproximadamente, a 
88,0% do total de alunos avaliados nos testes de proficiência, que foi de 360.012.

Tabela 1. – Número de alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental que responderam ao 

questionário contextual, por Região Metropolitana e Interior

Ano RMSP RMBS RMC RM Vale Interior Total

2º EF 73.957 1.531 9.732 2.711 19.432 107.363

3º EF 81.713 1.728 10.085 2.196 19.718 115.440

5º EF 61.226 1.938 7.139 3.357 20.362 94.022

Total 216.896 5.197 26.956 8.264 59.512 316.825

2. – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.1. SEXO

Tabela 2. – Alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por sexo (em%)

Sexo
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Feminino 49,8 49,5 48,6 49,3

Masculino 48,6 49,0 49,9 49,2

Não respondeu 1,6 1,5 1,5 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 1. – Distribuição dos alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por sexo

(em %)

Pode-se observar que, tanto no 2º ano como no 3º ano e no 5º ano do Ensino Fundamental, a proporção por 
sexo é bastante equilibrada, registrando-se no 5º ano do EF pequeno favorecimento para o sexo masculino.

2.2. COR AUTODECLARADA

Os dados apresentados a seguir evidenciam que quase metade dos alunos considera-se de cor branca. A 
segunda categoria mais frequente corresponde à dos alunos que se autodeclararam pardos ou mulatos, com 
registros pouco maiores de um terço dos entrevistados. Cerca de 9%consideram-se negros. Os alunos de 
origem oriental e indígena representam, juntos, 2,4% do total de casos.

Tabela 3. – Alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por cor autodeclarada

(em %)

Você se considera
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Branco 52,1 49,4 46,0 49,2

Pardo/Mulato 33,0 34,0 37,2 34,7

Negro 8,4 9,7 10,0 9,4

Não respondeu 4,6 4,7 3,9 4,4

Amarelo/de origem oriental 1,3 1,4 1,7 1,5

Indígena 0,6 0,8 1,2 0,9

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

49,3

49,2

1,5

Feminino Masculino Não respondeu
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Gráfico 2. – Distribuição dos alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por cor autodeclarada

(em %)
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3. – ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

3.1. PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE O PROFESSOR E O AMBIENTE ESCOLAR

A Tabela 4 descreve, em termos percentuais, o grau de concordância dos alunos com algumas afirmativas 
relacionadas à percepção que eles têm sobre seu professor e sobre o ambiente escolar. Os dados revelam 
o elevado grau de concordância dos alunos entrevistados quanto aos aspectos abordados nas afirmações 
propostas. Vale observar que as médias mais altas foram apuradas para as afirmativas Meu professor me 
incentiva a melhorar e Meu professor corrige a lição de casa (mais de 84% e 82,5% de concordância, 
respectivamente) e que as menores percentagens de concordância total foram verificadas para as afirmações 
Meu professor passa a lição de casa e Os alunos de minha classe fazem barulho, para os quais os percentuais 
médios de concordância total alcançaram 62,7% e 58,5%, respectivamente.

Tabela 4. – Afirmativas sobre o professor e o ambiente escolar: grau de concordância (em %)

Afirmativas
Categoria de 

resposta

   
Média

2º EF 3º EF 5º EF

Meu professor me incentiva a melhorar

Sim, muito 84,3 84,2 85,8 84,8

Sim, só um pouco 9,2 9,3 8,7 9,1

Não 1,4 1,6 1,4 1,5

Meu professor corrige a lição de casa

Sim, muito 83,2 81,7 82,5 82,5

Sim, só um pouco 8,4 10,1 10,2 9,6

Não 2,6 2,6 2,6 2,6

Quando não entendo alguma coisa, pergunto ao 
meu professor e ele me ajuda

Sim, muito 79,8 79,0 78,7 79,2

Sim, só um pouco 12,4 13,3 14,6 13,4

Não 2,0 2,0 2,2 2,1

Gosto de ir para a escola e encontrar meu 
professor

Sim, muito 80,0 76,6 68,4 75,0

Sim, só um pouco 12,1 15,0 22,7 16,6

Não 2,0 2,8 4,2 3,0

Eu gosto das atividades que faço na classe

Sim, muito 78,3 74,6 66,6 73,2

Sim, só um pouco 14,2 17,7 25,8 19,2

Não 1,4 1,8 2,5 1,9

Meu professor dá tempo para eu fazer minhas 
tarefas

Sim, muito 71,2 69,8 70,7 70,6

Sim, só um pouco 19,6 20,8 21,2 20,5

Não 3,5 3,6 3,3 3,5
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A minha família me ajuda com a lição de casa

Sim, muito 81,5 77,1 64,0 74,2

Sim, só um pouco 10,3 14,1 24,9 16,4

Não 2,6 3,2 6,4 4,1

Meu professor conversa comigo

Sim, muito 72,3 69,8 66,1 69,4

Sim, só um pouco 18,8 21,1 25,7 21,9

Não 3,0 3,3 3,4 3,2

Meu professor me ajuda a organizar minhas 
coisas e meu tempo para eu estudar

Sim, muito 69,7 68,5 66,3 68,2

Sim, só um pouco 18,3 19,5 22,1 20,0

Não 6,2 6,5 7,0 6,6

Meu professor passa a lição de casa

Sim, muito 66,4 62,8 58,9 62,7

Sim, só um pouco 24,3 28,0 32,5 28,3

Não 3,5 3,6 3,8 3,6

Os alunos de minha classe fazem barulho

Sim, muito 58,3 58,9 58,2 58,5

Sim, só um pouco 32,9 31,5 32,1 32,2

Não 3,3 4,2 5,3 4,3

3.2. FREQUÊNCIA DA LIÇÃO DE CASA

Tabela 5. – Lição de casa: frequências de ocorrência (em %)

Quando meu professor passa a lição de casa:
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Eu sempre faço 75,6 71,4 65,1 70,7

Faço só às vezes 14,7 18,4 25,5 19,5

Não faço 1,7 1,9 2,2 1,9

Meu professor não passa a lição de casa 2,5 2,5 2,5 2,5

Não respondeu 5,5 5,8 4,7 5,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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3.3. AUXÍLIO NA LIÇÃO DE CASA

Tabela 6. – Auxílio na lição de casa: participação de familiares e responsáveis (em%)

Alguém ajuda você a estudar em casa?
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Sim, minha mãe 68,8 65,4 57,8 64,0

Sim, meu pai 35,4 36,3 32,7 34,8

Sim, meu irmão ou irmã, ou outra pessoa da família 25,3 26,9 26,7 26,3

Eu estudo sozinho 6,0 8,6 16,0 10,2

Sim, a pessoa que cuida de mim 7,0 7,0 6,6 6,9

Eu estudo em outro lugar 1,3 1,7 2,0 1,7

Eu não estudo 1,2 1,5 2,1 1,6

Os resultados da pesquisa, feita junto aos alunos, sobre a frequência de lição de casa e o auxílio que recebem 
quando estudam em casa, corroboram alguns resultados apurados sobre a percepção que os alunos têm do 
professor. Por exemplo, os percentuais registrados para a afirmativa Meu professor não passa a lição de casa 
são complementares ao registro para a afirmativa Meu professor passa a lição de casa, anotado na Tabela 4. 
Segundo as respostas dos alunos, uma porcentagem maior de professores de 2º ano do EF passa lição de casa, 
e o percentual de alunos que sempre fazem lição de casa também é mais alto para o 2º ano do EF. Tanto no 2º 
como no 3º e no 5º anos do EF são as mães quem mais os ajudam a estudar em casa. O percentual de alunos 
do 5º ano do EF que estudam sozinhos é bem maior quando comparada as respostas do 2º e do 3º ano do EF.

3.4. FALTA ÀS AULAS

Tabela 7. – Justificativas de falta às aulas (em %)

Quando você falta às aulas, qual é o principal 
motivo?

   
Média

2º EF 3º EF 5º EF

Quando estou doente 68,3 66,0 63,4 65,9

Não respondeu 10,3 10,2 7,3 9,3

Outros motivos 9,6 11,0 14,6 11,7

Quando chove muito 4,9 5,6 6,2 5,6

Eu não falto às aulas 4,2 4,3 5,3 4,6

Quando alguém da família está doente 2,6 2,8 2,7 2,7

A maioria dos alunos informou que falta às aulas quando está doente. 
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3.5. ATIVIDADES EDUCATIVAS

Tabela 8. – Participação em atividades educativas (em %)

Este ano, na minha escola:
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Participei de atividades físicas 
(jogos, atividades rítmicas, ginástica, 
caminhadas etc.)

74,9 75,2 76,6 75,6

Assisti a filmes ou peças de teatro 74,2 75,2 77,1 75,5

Participei de rodas de leitura 67,5 68,1 71,3 69,0

Participei de atividades na sala de 
leitura (ou biblioteca) 65,9 67,0 68,0 67,0

Participei de atividades musicais ou 
de dança 60,3 59,6 58,0 59,3

Participei de atividades na sala de 
informática 39,6 41,7 45,6 42,3

Participei de atividades teatrais 36,9 38,8 42,4 39,4

Escrevi para o livro de histórias (ou 
poesias) da minha classe 34,3 37,0 39,5 36,9

Escrevi para o jornal (ou revista) da 
escola 13,1 14,7 34,4 20,7

Participei da feira de ciências 16,3 18,4 20,3 18,3

3.6. ATIVIDADES CULTURAIS: EXCURSÕES E VISITAS

Tabela 9. – Participação em excursões ou visitas (em %)

Este ano, eu já fui com a minha escola:
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Ao teatro 30,8 33,7 36,9 33,8

Ao museu (de arte, de ciências, histórico) 15,7 20,5 30,3 22,2

Ao cinema 19,2 21,5 20,8 20,5

Ao zoológico 18,6 19,9 18,6 19,0

Visitar parques da cidade 15,9 17,7 19,9 17,8

Visitar sítio ou fazenda 14,7 16,4 17,2 16,1

Ao parque de diversões 10,8 12,2 11,9 11,6

À Bienal do livro 7,7 9,0 9,6 8,8

Visitar fábrica ou empresa 6,8 8,2 11,4 8,8
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Os dados apresentados nas Tabelas 8 e 9 tratam de atividades educativas e excursões e configuram um 
conjunto distinto porque não se identificam com aulas formais. 

Com base nos registros dessas tabelas, foi possível observar que, em relação às atividades educativas, os 
mais elevados percentuais de ocorrência, correspondendo a valores maiores do que 75,0%, incidiram sobre 
atividades físicas e sessões de filmes. Receberam registros entre 40,0% e 69,0% de ocorrências as atividades 
musicais ou de dança, as atividades na sala de leitura (ou biblioteca) e na sala de informática, de escrita para o 
livro de histórias (ou poesias) da classe e rodas de leitura. Com acentuadas diferenças em relação às demais 
atividades, receberam percentuais menores do que 20,7% a participação em feiras de ciências e na redação 
do jornal da escola. 

Em relação às excursões e visitas, 33,8% dos alunos declararam terem ido ao teatro com a escola e essa 
foi a atividade cultural que recebeu o maior percentual de ocorrência no ano de 2013. As outras atividades, 
mencionadas por cerca de um quinto dos entrevistados, foram: visitas a museus e idas ao cinema.
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4. – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1. INÍCIO DOS ESTUDOS

Tabela 10. – Ocasião do início dos estudos (em %)

Quando você começou a estudar?
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Na pré-escola 83,6 82,5 81,1 82,4

Na 1a série, sem fazer pré-escola 6,9 6,9 7,0 6,9

No 1o ano, sem fazer pré-escola 2,5 2,5 2,6 2,5

Não sei/não lembro 2,3 3,4 5,2 3,6

Não respondeu 4,7 4,7 4,1 4,5

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

Observa-se que a grande maioria dos alunos (cerca de 82,4%) começou a estudar na pré-escola. Por outro 
lado, os que ingressaram diretamente na primeira série/ano, somam 9,4%.
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4.2. ATIVIDADES NA ESCOLA

A Tabela 11 mensura a intensidade com que os alunos do Ensino Fundamental declararam gostar ou não 
gostar de se dedicar a determinadas atividades, quando estão em sala de aula. 

Tabela 11. – Atividades em sala de aula:grau de preferência (em %)

Quando estou na minha classe, gosto de:
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Ouvir as histórias que o meu professor conta para 
mim e meus colegas

Sim, gosto muito 84,6 84,3 81,4 83,4

Sim, mas gosto só um pouco 7,5 7,9 11,1 8,8

Não gosto 1,9 2,0 2,6 2,2

Arrumar minha carteira e manter minhas coisas 
em ordem

Sim, gosto muito 66,7 68,3 67,2 67,4

Sim, mas gosto só um pouco 21,9 20,8 22,5 21,7

Não gosto 5,3 5,2 5,4 5,3

Manusear o material que meu professor usa para 
ensinar Matemática

Sim, gosto muito. 64,2 64,4 63,6 64,1

Sim, mas gosto só um pouco 21,1 21,2 23,5 21,9

Não gosto 8,1 8,0 7,6 7,9

Resolver problemas

Sim, gosto muito 61,2 63,3 61,2 61,9

Sim, mas gosto só um pouco 24,4 23,7 26,5 24,9

Não gosto 9,0 7,7 8,0 8,2

Conversar com  meu professor

Sim, gosto muito 64,5 62,9 58,0 61,8

Sim, mas gosto só um pouco 25,7 27,2 32,4 28,4

Não gosto 3,7 4,0 4,6 4,1

Conversar com meus colegas

Sim, gosto muito 57,9 57,9 59,4 58,4

Sim, mas gosto só um pouco 30,7 31,5 31,8 31,3

Não gosto 5,5 4,9 4,0 4,8

Ler os livros de histórias sozinho

Sim, gosto muito 59,6 60,3 52,8 57,6

Sim, mas gosto só um pouco 22,4 22,4 28,6 24,5

Não gosto 11,7 11,2 13,5 12,1

Ler histórias para meus colegas

Sim, gosto muito 41,0 39,0 31,1 37,0

Sim, mas gosto só um pouco 25,2 26,4 29,3 27,0

Não gosto 27,6 28,4 34,6 30,2

Olhar pela janela e ver a rua

Sim, gosto muito 23,9 21,8 17,4 21,0

Sim, mas gosto só um pouco 22,1 21,6 21,5 21,7

Não gosto 47,7 50,5 56,2 51,5
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Como se pode observar, a maioria das atividades descritas na Tabela 11, são apreciadas pelos alunos. Na 
categoria de respostas correspondentes ao gostar muito mereceram os mais altos percentuais por parte 
dos entrevistados as atividades de: ouvir as histórias que o professor conta, arrumar e manter em ordem as 
próprias carteiras, manusear o material que o professor usa para ensinar Matemática e resolver problemas. 
Entre as atividades que mereceram os mais elevados percentuais na categoria de respostas do não gostar 
merecem destaque: olhar pela janela e ver a rua e ler histórias para os meus colegas.
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4.3. ATIVIDADES EM CASA

A Tabela 12, a seguir, mensura a intensidade com que os alunos declararam gostar de se dedicar a determinadas 
atividades, principalmente de lazer, quando estão em casa. 

Tabela 12. – Atividades de lazer em casa: grau de preferência (em %)

Quando estou em casa, gosto de:
   

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Assistir à televisão 

Sim, gosto muito 83,0 80,8 78,0 80,6

Sim, mas gosto só um pouco 8,9 10,8 14,3 11,3

Não gosto 2,2 2,4 2,9 2,5

Conversar com as pessoas da minha família 

Sim, gosto muito 80,5 78,1 73,8 77,5

Sim, mas gosto só um pouco 11,5 13,3 17,6 14,1

Não gosto 2,1 2,4 3,4 2,6

Ouvir música 

Sim, gosto muito 66,8 68,0 72,4 69,1

Sim, mas gosto só um pouco 18,6 18,3 17,1 18,0

Não gosto 8,1 7,7 5,8 7,2

Ouvir histórias da família 

Sim, gosto muito 72,9 69,6 63,7 68,7

Sim, mas gosto só um pouco 15,6 17,3 21,0 18,0

Não gosto 5,7 7,1 10,2 7,7

Jogar com meus amigos (futebol, vôlei, 
basquete etc ) 

Sim, gosto muito 59,9 60,4 62,5 60,9

Sim, mas gosto só um pouco 16,1 16,6 17,9 16,9

Não gosto 17,8 17,0 14,7 16,5

Ler (livros de histórias, gibis, revistinhas) 

Sim, gosto muito 61,5 61,6 57,1 60,1

Sim, mas gosto só um pouco 22,8 23,1 27,6 24,5

Não gosto 8,9 8,6 10,0 9,2

Estudar (fazer a lição, pesquisar etc ) 

Sim, gosto muito 60,0 57,8 54,4 57,4

Sim, mas gosto só um pouco 27,0 28,8 33,2 29,7

Não gosto 6,9 7,5 7,6 7,3

Acessar a internet 

Sim, gosto muito 52,5 55,9 62,2 56,9

Sim, mas gosto só um pouco 19,5 19,5 19,1 19,4

Não gosto 21,0 17,7 13,3 17,3

Arrumar minhas coisas 

Sim, gosto muito 47,9 48,9 50,1 49,0

Sim, mas gosto só um pouco 32,3 32,1 34,3 32,9

Não gosto 14,3 13,6 11,2 13,0

Brincar sozinho com meus jogos e 
brinquedos 

Sim, gosto muito 54,1 47,7 35,7 45,8

Sim, mas gosto só um pouco 22,1 24,6 29,0 25,2

Não gosto 17,1 21,1 30,1 22,8

Ajudar nas tarefas de casa 

Sim, gosto muito 41,7 41,3 39,1 40,7

Sim, mas gosto só um pouco 33,1 34,7 40,5 36,1

Não gosto 18,9 18,0 15,4 17,4
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Segundo os dados apresentados na tabela, para os alunos do 2º, 3º e 5º anos do EF, a atividade que recebeu 
maior percentual de indicação no conjunto de aspectos investigados sobre as atividades de lazer em casa 
é assistir à televisão, com percentuais de 83,0%, 80,8% e 78,0%, nessa ordem, na categoria de resposta 
gostam muito. Em seguida, foram indicados conversar com as pessoas da minha família, ouvir histórias de 
família e ouvir música.

Nessa faixa etária, os menores percentuais de satisfação foram registrados para as atividades brincar sozinho 
com meus jogos e brinquedos e ajudar em casa, com percentuais de 45,8% e 40,7%, em média, para o 2º, 3º 
e 5º anos do Ensino Fundamental. 



18 



19

II – ALUNOS DE 7o E 
9o ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E DA
3a SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO
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1. – UNIVERSO AVALIADO

A Tabela 13 apresenta o número de alunos, por anos/série e por região metropolitana, que responderam ao 
questionário contextual. 

Observa-se que, em todos os anos/série, o número de respondentes da capital é superior ao do interior, 
proporção essa que se assemelha à encontrada nos testes de proficiência aplicados a esse mesmo público. O 
questionário contextual dos alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio foi 
respondido por um total de 904.692 alunos, que corresponde a 80,9%do total de alunos avaliados nos testes 
de proficiência, que foi de 1.100.286 alunos.

Tabela 13. – Número de alunos de 7º e 9º anos EF e da 3ª série EM que responderam ao questionário 

contextual, por Região Metropolitana e Interior

Ano RMSP RMBS RMC RM Vale Interior Total

7º ano EF 149.097 8.503 19.933 12.990 120.263 310.786

9º ano EF 161.735 9.036 22.967 13.946 133.404 341.088

3ª Série EM 114.130 8.965 16.574 15.045 98.104 252.818

Total 424.962 26.504 59.474 41.981 351.771 904.692

2. – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.1. SEXO

Tabela 14. – Alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por sexo 

(em%)

Sexo
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Feminino 49,9 50,0 54,9 51,6

Masculino 48,7 48,8 43,9 47,1

Não respondeu 1,4 1,2 1,2 1,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 3. – Distribuição dos alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

da 3ª série do Ensino Médio, por sexo (em %)
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Pode-se perceber que no 7º e 9º anos do Ensino Fundamental a proporção por sexo é bastante equilibrada. 
Já na 3ª série do Ensino Médio, a percentagem de alunos do sexo feminino é um pouco maior.

2.2. COR AUTODECLARADA

A Tabela 15 e o Gráfico 4, a seguir, descrevem como os alunos se autodeclararam quanto à cor da pele. Pode-
se observar que 45,6% dos alunos autodeclaram ser brancos, 38,3% declararam se considerar pardos ou 
mulatos, cerca de 10,1% declararam se considerar negros, 2,5% declararam ser de origem oriental e 1,2% 
declararam ser indígena.

Tabela 15. – Alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por cor 

autodeclarada e por ano escolar (em %)

Você se considera:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Branco 43,9 44,5 48,4 45,6

Pardo ou mulato 40,0 39,7 35,3 38,3

Negro 9,6 10,2 10,4 10,1

Amarelo/de origem oriental 2,4 2,6 2,4 2,5

Indígena 1,5 1,1 0,9 1,2

Não responderam 2,6 1,9 2,6 2,4

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

Gráfico 4. – Distribuição dos alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio, por cor autodeclarada (em %)
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3. – TRAJETÓRIA ESCOLAR

3.1. INÍCIO DOS ESTUDOS

Tabela 16. – Ocasião do início dos estudos, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Afirmativas
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM 

Na pré-escola 84,5 86,0 87,3 85,9

Na 1ª série, sem pré-escola 7,9 8,4 9,0 8,4

No 1º ano, sem fazer pré-escola 1,6 1,0 0,9 1,2

Não lembro 4,2 3,2 2,0 3,1

Não responderam 1,8 1,4 0,8 1,3

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

Os dados desta tabela demonstram que 85,9% dos alunos declararam ter começado a estudar na pré-escola. 
Além disso, observa-se 1,2% de alunos que responderam ter iniciado seus estudos na 1ª série, sem pré-
escola.

3.2. TEMPO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tabela 17. – Alunos de 7º e 9º anos: tempo para concluir parcialmente o Ensino Fundamental (em %)

Quantos anos você levou para concluir 
parcialmente o Ensino Fundamental?

 
Média

7º EF 9º EF

Menos de 4 anos 8,0 6,3 7,2

4 anos 60,7 69,1 64,9

5 anos 9,2 7,1 8,2

6 anos 3,4 2,1 2,8

7 anos 2,7 2,0 2,4

Mais de 7 anos 3,2 2,6 2,9

Não sei 9,3 7,9 8,6

Não responderam 3,5 2,9 3,2

Total 100,0 100,0 100,0



25

Como se pode observar, no 7º e 9º anos, 64,9% dos alunos concluíram a primeira fase do Ensino Fundamental 
em 4 anos; 8,2% terminaram em 5 anos, sendo essa a resposta mais comum entre as relacionadas ao atraso 
de conclusão dessa etapa.

Gráfico 5. – Alunos de 7º e 9º anos: tempo para concluir parcialmente o Ensino Fundamental (em %)

A partir das respostas dos alunos da 3ª série do Ensino Médio sobre o tempo que levaram para concluir 
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Gráfico 6. – Alunos da 3ª série do Ensino Médio: tempo para concluir integralmente o Ensino 

Fundamental (em %)
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Tabela 19. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Língua Portuguesa: concordância sobre 

atividades e ações realizadas em quase todas as aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Língua Portuguesa, em quase todas as aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Incentiva os alunos a melhorarem o seu desempenho 77,1 73,9 69,9 73,6

É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas 67,7 64,4 64,2 65,4

Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos 69,7 64,8 62,2 65,6

É exigente com relação ao trabalho dos alunos 65,9 65,1 62,4 64,5

Concede aos alunos a oportunidade de expressarem suas opiniões 63,9 62,9 64,4 63,7

Explica a matéria até que os alunos a entendam 66,0 60,8 59,8 62,2

Propõe atividades de produção de textos 62,6 59,7 61,7 61,3

Corrige lição de casa 58,1 51,8 47,4 52,4

Explica como se deve ler um texto 50,9 43,3 37,7 44,0

Tabela 20. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Língua Portuguesa: concordância sobre 

atividades e ações realizadas em algumas aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Língua Portuguesa, em algumas aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Costuma aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio 
para iniciar a aula 50,5 56,2 60,5 55,7

Passa a lição de casa 50,3 52,9 52,0 51,7

Propõe trabalhos escritos para serem realizados em grupos 45,8 50,7 53,1 49,9

Indica pesquisas em dicionários, enciclopédias e gramáticas 43,2 46,4 48,3 46,0

Lê textos de literatura para os alunos 40,0 44,7 43,1 42,6

Indica jornais e revistas para ler 39,3 41,4 43,8 41,5

Organiza a apresentação de textos em público 39,8 41,5 39,2 40,2

Indica livros de literatura para ler 37,1 40,9 40,9 39,6
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Considerando o conjunto de atividades e ações relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa que foram 
apresentadas à apreciação dos alunos, verificou-se que as informações reunidas nas Tabelas 19 e 20 indicam 
que os alunos manifestam concordância quanto à realização da maioria das propostas. Na Tabela 19, que 
seleciona as situações que ocorrem em quase todas as aulas, pode-se observar que os percentuais de 
concordância, para a maioria das ações e atividades realizadas em quase todas as aulas, situam-se acima 
dos 60,0% em todos os anos/série. É o que foi registrado, por exemplo, para o incentivo, a atenção e o 
empenho em explicar a matéria aos alunos. Por outro lado, corrije lição de casa não alcançou elevados níveis 
de concordância entre os alunos de todos os anos/série. Além disso, a explicação de como se deve ler um 
texto, recebeu o menor percentual de concordância na categoria avaliada.

A Tabela 20 reúne ações e atividades relacionadas ao ensino de Língua Portuguesa classificadas pelos alunos 
como sendo realizadas em algumas aulas. Pouco mais da metade dos alunos concordam que o professor 
de Língua Portuguesa: costuma aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio para iniciar a aula e 
que ele passa lição de casa. 49,9% concordam que em algumas vezes o professor propõe trabalhos escritos 
para serem realizados em grupos. Ainda nessa categoria de respostas, recebem percentuais de concordância 
que superam os 40,0%, as afirmativas de que o professor: indica pesquisas em dicionários, enciclopédias 
e gramáticas, lê textos de literatura para os alunos e indica jornais e revistas para ler. Em relação ao item 
indica livros de literatura para ler, observa-se que essa atividade foi a que recebeu o menor percentual de 
concordância.

Tabela 21. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Língua Portuguesa: concordância sobre 

atividades e ações nunca realizadas em aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Língua Portuguesa nunca:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Propõe a produção de textos no computador da escola 61,9 64,4 65,1 63,8

Leva os alunos a teatros, exposições, museus e outros lugares educativos 56,8 60,2 52,0 56,3

Leva os alunos a visitar a biblioteca da escola 38,9 46,3 51,5 45,6

Na Tabela 21, estão anotados os resultados da concordância dos alunos sobre situações relacionadas ao 
ensino de Língua Portuguesa, no que diz respeito às atividades e ações que o professor nunca realiza ou 
promove. As três situações selecionadas pelos alunos são:

 � o professor leva os alunos para visitar a biblioteca da escola – ao se analisar o conjunto das respostas 
de todos os alunos, verifica-se que essa é uma prática que diminui com o avanço dos anos escolares;

 � o professor propõe a produção de textos no computador da escola – 63,8% dos alunos responderam 
que isso nunca ocorre;

 � o professor leva os alunos a teatros, exposições, museus e outros lugares educativos – 56,3% dos 
alunos disseram que isso nunca ocorre.
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4.2. A QUALIDADE DO ENSINO DE MATEMÁTICA

O grau de concordância dos alunos com algumas afirmativas relacionadas à percepção que têm sobre 
atividades e açõesque os professores de Matemática costumam promover ou realizar em seu trabalho foi 
utilizado para investigar aspectos relacionados à qualidade do ensino dessa disciplina. 

Os registros das percepções dos alunos frente a diferentes situações de sala de aula foram analisados segundo 
as categorias de respostas: concordância sobre a promoção ou realização de ações e atividades, em quase 
todas as aulas ou em algumas aulas, e concordância sobre a não realização destas atividades. Para melhor 
visualização, os dados compõem três conjuntos: a Tabela 22 reúne os percentuais assinalados para atividades 
ou ações classificadas como realizadas em quase todas as aulas, na Tabela 23 estão os índices apurados para 
as situações realizadas em algumas aulas e, na Tabela 24, estão os percentuais registrados para as situações 
em que a concordância dos alunos permitiu caracterizar como atividades ou ações que nunca ocorrem.  

Tabela 22. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Matemática: concordância sobre atividades e 

ações realizadas em quase todas as aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Matemática, em quase todas as aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Incentiva os alunos a melhorarem o seu desempenho 72,5 68,5 62,2 67,7

Explica a matéria até que os alunos a entendam 68,7 64,3 61,4 64,8

É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas 67,2 64,0 61,5 64,2

Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos 67,6 62,5 58,3 62,8

É exigente com relação ao trabalho dos alunos 64,1 60,7 55,6 60,1

Corrige lição de casa 60,0 55,0 50,7 55,2

Concede aos alunos a oportunidade de expressarem suas opiniões 59,1 54,9 53,1 55,7

Propõe atividades de resolução de problemas variados 56,1 53,6 53,3 54,3

Relaciona os conteúdos de Matemática às situações do cotidiano 51,1 44,5 39,8 45,1

Passa a lição de casa 44,3 41,4 39,4 41,7

Tabela 23. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Matemática: concordância sobre atividades e 

ações realizadas em algumas aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Matemática, em algumas aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Costuma aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio 
para iniciar a aula 42,9 48,4 54,2 48,5

Propõe trabalhos escritos para serem realizados em grupos 41,9 44,3 46,2 44,1

Costuma mostrar aplicação dos conteúdos estudados na 
matemática em outras disciplinas 20,5 28,7 43,5 30,9
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Considerando o conjunto de atividades e ações relacionadas ao ensino de Matemática apresentado à 
apreciação dos alunos, as informações reunidas nas Tabelas 22 e 23 indicam que houve concordância quanto 
à realização da maioria das situações apresentadas. 

Na Tabela 22, pode-se observar que os percentuais de concordância para algumas ações realizadas em quase 
todas as aulas estão acima de 60,0% em todos os anos/série. É o que foi registrado, por exemplo, para o 
incentivo, a atenção, o empenho e o interesse em explicar aos alunos, bem como o interesse no aprendizado 
de todos os alunos. Por outro lado, observa-se que os percentuais relacionados à oportunidade de os alunos 
expressarem suas opiniões e à proposição de atividades de resolução de problemas variados são mais baixos, 
ficando em pouco mais de 50,0%. É válido, ainda, comentar as situações de passar a lição de casa e relacionar 
os conteúdos de Matemática às situações do cotidiano, casos em que a concordância com essas afirmativas 
se limitam a 44,3% no 7º ano do EF e 39,4% na 3ª série do EM, para o primeiro item, e 51,1% no 7º ano do 
EF e 39,8% na 3ª série do EM, para o segundo item. 

Os dados descritos na Tabela 23 mostram que, além do costume de aguardar muito tempo até que os alunos 
façam silêncio para iniciar a aula, propor trabalhos escritos para serem realizados em grupos e mostrar 
aplicação dos conteúdos estudados na Matemática em outras disciplinas, foram indicados entre as ações que 
o professor realiza, mas apenas em algumas aulas de Matemática. 

Tabela 24. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Matemática: concordância sobre atividades e 

ações nunca realizadas, por ano escolar (em %)

O professor de Matemática, nunca:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Indica pesquisa em livros 36,1 43,0 44,6 41,2

Utiliza jogos e brincadeiras nas aulas 43,8 55,1 60,1 53,0

Entre as demais afirmativas propostas, a Tabela 24 permite observar que 41,2% dos entrevistados afirmam 
que o professor nunca indica pesquisa em livros e 53,0% apontam que os professores de Matemática nunca 
utilizam jogos e brincadeiras nas aulas.

4.3.  A QUALIDADE DO ENSINO DE HISTÓRIA

O grau de concordância com algumas afirmativas relacionadas à percepção que os alunos têm sobre atividades 
e ações que os professores de História costumam promover ou realizar em seu trabalho foi utilizado para 
investigar aspectos relacionados à qualidade do ensino dessa disciplina.

Os registros das percepções dos alunos frente a diferentes situações de sala de aula foram analisados segundo 
as categorias de respostas: especificadas anteriormente, em relação à Língua Portuguesa e Matemática.

Para melhor visualização, os dados compõem três conjuntos: a Tabela 25 reúne os percentuais relacionados 
a atividades ou ações classificadas como realizadas em quase todas as aulas, na Tabela 26 estão os índices 
apurados para as situações realizadas em algumas aulas e, na Tabela 27, estão os percentuais registrados para as 
situações em que a concordância dos alunos permitiu caracterizar como atividades ou ações que nunca ocorrem.  
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É oportuno mencionar que, com relação ao professor de História, é menor o percentual de alunos que concorda 
que este os incentiva para melhorar o desempenho, ou que este mostra interesse no aprendizado dos alunos.  
Para cada uma das afirmações sobre ações do professor de História, não chega a 61,0% o percentual médio 
de alunos que concorda com as afirmações. Apenas 44,3% dos alunos concordam que o professor de História 
propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais.

Tabela 25. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de História: concordância sobre atividades e 

ações realizadas em quase todas as aulas, por ano escolar (em %)

O professor de História, em quase todas as aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Incentiva os alunos a melhorarem o seu desempenho 34,5 29,6 53,5 39,2

Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos 63,3 57,5 51,0 57,3

É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas 63,7 58,9 52,8 58,5

Explica a matéria até que os alunos a entendam 61,5 57,3 53,9 57,6

É exigente com relação ao trabalho dos alunos 63,5 59,1 51,0 57,9

Concede aos alunos a oportunidade de expressarem suas opiniões 57,5 56,2 54,2 56,0

Corrige lição de casa 51,4 45,5 36,8 44,6

Propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais 48,8 45,1 39,1 44,3

Tabela 26. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de História: concordância sobre atividades e 

ações realizadas em algumas aulas, por ano escolar (em %)

O professor de História, em algumas aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Propõe atividades de debates e seminários com os alunos 39,2 41,9 43,3 41,5

Relaciona os conteúdos de História às situações do cotidiano 41,2 44,3 46,3 43,9

Costuma mostrar aplicação dos conteúdos estudados em História 
em outras disciplinas 40,4 42,0 43,0 41,8

Costuma aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio 
para iniciar a aula 41,3 46,7 48,8 45,6

Trabalha com mapas, gráficos, figuras e fotografias 39,4 43,9 44,7 42,7

Passa a lição de casa 42,3 44,6 45,7 44,2

Indica o uso de enciclopédia e livro de História 37,4 41,7 45,5 41,5

Propõe trabalhos para serem realizados em grupos 43,1 47,2 50,6 47,0

Utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas 36,4 40,7 41,0 39,4
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Considerando o conjunto de atividades e ações relacionadas ao ensino de História, também se verificam 
menores percentuais de respostas que concordam com as afirmações sobre as referidas atividades, quando 
em comparação às mesmas afirmações feitas para a disciplina de Língua Portuguesa ou para a disciplina 
de Matemática. Além disso, acompanhando a tendência anteriormente identificada, em quase todas as 
afirmativas propostas os percentuais apurados para o 7º ano do EF são mais altos que os do 9º ano do EF e 
este mais alto que o da 3ª série do Ensino Médio.

Entre as situações relacionadas ao trabalho do professor de História que foram classificadas pelos alunos 
como de ocorrência em apenas algumas aulas, os dados reunidos na Tabela 26 permitem identificar, além do 
hábito de aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio para iniciar a aula, as seguintes situações: 
passa lição de casa, indica o uso de enciclopédia e livro de História, relaciona os conteúdos de História às 
situações do cotidiano, propõe trabalhos para serem realizados em grupos e mostra aplicação dos conteúdos 
estudados em História em outras disciplinas não conseguiram nem 50,0% de respostas positivas.

Tabela 27. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de História: concordância sobre atividades e 

ações nunca realizadas, por ano escolar (em %)

O professor de História, nunca:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Leva os alunos para visitar museus, exposições e outros lugares 
educativos 62,9 63,9 63,2 63,3

Indica jornais e revistas para ler 44,0 39,1 38,8 40,6

Vale ressaltar que na categoria de atividades e ações classificadas pelos alunos de História como nunca 
realizadas pelo professor, 63,3% dos alunos afirmam que o professor de História nunca os leva para visitas a 
museus, exposições e outros lugares educativos.

4.4. A QUALIDADE DO ENSINO DE GEOGRAFIA

O grau de concordância dos alunos com algumas afirmativas relacionadas à percepção que têm sobre 
atividades e ações que os professores de Geografia costumam promover ou realizar em seu trabalho foi 
utilizado para investigar aspectos relacionados à qualidade do ensino dessa disciplina.

Os registros das percepções dos alunos frente a diferentes situações de sala de aula foram analisados 
segundo as categorias de respostas, especificadas anteriormente, em relação às demais disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática.

Para melhor visualização, os dados compõem três conjuntos: a Tabela 28 reúne os percentuais relacionados 
a atividades ou ações classificadas como realizadas em quase todas as aulas, na Tabela 29 estão os índices 
apurados para as situações realizadas em algumas aulas e, na Tabela 30, estão os percentuais registrados para as 
situações em que a concordância dos alunos permitiu caracterizar como atividades ou ações que nunca ocorrem.  

É oportuno mencionar que os registros apurados sobre a percepção dos alunos em relação ao trabalho do 
professor de Geografia apontam para uma menor percentagem de concordância com relação às afirmações 



33

apresentadas, quando comparados às percentagens verificadas em Língua Portuguesa e em Matemática: em 
todas as afirmativas propostas, qualquer que tenha sido a categoria de resposta em que incidiu a avaliação, os 
percentuais médios de concordância não chegam a 60,0%.

Tabela 28. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Geografia: concordância sobre atividades e 

ações realizadas em quase todas as aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Geografia, em todas ou  quase todas as aulas:
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Explica a matéria até que os alunos a entendam 60,8 56,3 49,0 55,4

É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas 62,9 58,2 48,8 56,6

Incentiva os alunos a melhorarem o seu desempenho 65,9 60,5 48,5 58,3

Relaciona os conteúdos de Geografia às situações do cotidiano 38,6 34,9 29,7 34,4

Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos 61,9 56,1 45,9 54,6

É exigente com relação ao trabalho dos alunos 62,3 57,5 44,7 54,8

Concede aos alunos a oportunidade de expressarem suas opiniões 54,3 52,7 48,2 51,7

Trabalha com mapas, gráficos, figuras e fotografias 52,3 47,6 38,8 46,2

Tabela 29. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Geografia: concordância sobre atividades e 

ações realizadas em algumas aulas, por ano escolar (em %)

O professor de Geografia, em algumas aulas:

 
Média

7º EF 9º EF 3ª EM

Costuma aguardar muito tempo 
até que os alunos façam silêncio 
para iniciar a aula 

40,2 46,1 48,8 45,0

Propõe atividades de pesquisa e 
trabalhos individuais 40,7 46,2 50,8 45,9

Propõe trabalhos escritos para 
serem realizados em grupos 43,2 47,7 51,1 47,3

Passa lição de casa 42,4 45,1 45,4 44,3

Costuma mostrar a aplicação 
dos conteúdos estudados na 
Geografia em outras disciplinas 

39,0 40,6 40,8 40,1

Corrige lição de casa 30,0 34,8 40,6 35,1

Propõe atividades de debates e 
seminários com os alunos 38,1 40,5 42,3 40,3

Indica o uso de enciclopédia e 
livros de Geografia 37,4 41,8 44,0 41,1
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Considerando o conjunto de atividades e ações relacionadas ao ensino de Geografia, apresentado à 
apreciação dos alunos, as informações reunidas na Tabela 28 mostram que mais da metade dos alunos 
concorda com a maioria das afirmações. As ações correspondentes ao incentivo, à atenção, ao empenho 
e ao interesse em explicar aos alunos e à exigência com relação ao trabalho dos alunos foram indicadas 
com índices entre 54,6% e 58,3%. Revela percentual menor que 54,0% a atividade: permite aos alunos a 
oportunidade de expressar suas opiniões. Apenas 46,2% dos alunos concorda com a afirmação de que o 
professor de Geografia trabalha com mapas, gráficos, figuras e fotografias em suas aulas.

Entre as situações relacionadas ao trabalho do professor de Geografia, que foram classificadas pelos alunos 
como de ocorrência apenas em algumas aulas, os dados reunidos na Tabela 29 permitem caracterizar, além do 
hábito de aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio para iniciar a aula, as seguintes situações: 
propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais e propõe trabalhos escritos para serem realizados 
em grupos, com mais de 45,0% dos alunos concordando com as afirmações. As atividades com menos de 
45,0% de concordância foram: passa lição de casa e, costuma mostrar aplicação dos conteúdos estudados na 
Geografia em outras disciplinas e propõe atividades de debates e seminários com os alunos. Outra situação 
encontrada com índice menor que 40,0% foi a atividade: corrige lição de casa.

Tabela 30. – Afirmativas sobre a qualidade do ensino de Geografia: concordância sobre atividades e 

ações nunca realizadas, por ano escolar (em %)

O professor de Geografia nunca:

 

Média

7º EF 9º EF 3ª EM

Leva os alunos para visitarem museus, exposições e outros 
lugares educativos

64,4 66,0 66,3 65,6

Indica jornais e revistas para ler 44,3 43,1 42,2 43,2

Utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas 37,0 35,8 36,3 36,4

Na categoria de atividades e ações classificadas pelos alunos sobre o professor de Geografia como nunca 
realizadas, 65,6% dos alunos concorda que o professor nunca os leva para visitar museus, exposições e 
outros lugares educativos. Por outro lado, menos da metade dos alunos concorda com as afirmações de que 
o professor nunca utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas e indica jornais e revistas para ler.

4.5. AVALIAÇÃO DA ESCOLA PELO ALUNO

Perguntou-se aos alunos que nota, de zero a dez, eles dariam à sua escola. Os resultados apresentam-se 
expressos na tabela e no gráfico seguinte.
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Tabela 31. – Avaliação da escola pelos alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental (em %)

Nota
  

Média
7º EF 9º EF

1 1,3 1,5 1,4

2 1,6 1,9 1,8

3 2,5 3,1 2,8

4 3,6 4,9 4,3

5 10,1 12,7 11,4

6 8,4 11,5 10,0

7 15,4 19,7 17,6

8 21,1 21,5 21,3

9 15,8 11,6 13,7

10 15,1 7,5 11,3

Não responderam 5,1 4,1 4,6

Total 100,0 100,0 100,0

Gráfico 7. – Notas atribuídas à escola pelos alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental (em %)

De acordo com os dados apresentados na Tabela 31, as notas atribuídas pelos alunos do 7º e 9º anos são 
próximas, incidem prioritariamente a partir da nota 5 até a nota 9, que correspondem a 85,3% do total dos 
alunos.
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Tabela 32. – Avaliação da formação recebida pelos alunos do Ensino Médio (em %)

Nota
 

3ª EM

1 0,5

2 0,9

3 1,5

4 2,3

5 8,0

6 10,5

7 24,5

8 29,0

9 13,3

10 6,5

Não responderam 3,0

Total 100,0

Na Tabela 32, apresentamos as notas dadas pelos alunos da 3ª série do EM à formação obtida em seus três 
anos de Ensino Médio. Os maiores percentuais de respostas recai sobre as notas de 7 a 9, totalizando 66,8% 
dos respondentes.
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5. – ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

5.1. TEMPO DESTINADO À LIÇÃO DE CASA

Em relação ao tempo diário que os alunos levam para fazer as lições de casa, foram apuradas as respostas 
apresentadas na Tabela 33. 

Tabela 33. – Tempo destinado à lição de casa, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental 

e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Quanto tempo você passa por dia fazendo as lições de casa?
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Menos de 20 minutos 21,2 20,0 18,1 19,8

Entre 20 e 40 minutos 40,0 38,0 33,3 37,1

Entre 40 minutos e 1 hora 20,0 21,6 22,7 21,4

Mais de 1 hora 7,5 7,6 11,9 9,0

Não faço lição de casa 4,8 7,1 12,4 8,1

Não responderam 6,5 5,7 1,6 4,6

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

Em média, 37,1% do total de entrevistados declararam que passam entre 20 e 40 minutos, por dia, fazendo 
a lição de casa, sendo que, nesta categoria, o percentual de alunos do 7º ano do EF é o mais elevado. 21,4% 
dos alunos declararam que passam de 40 minutos a 1 hora fazendo a lição de casa e 9,0% passam mais de 
1 hora fazendo a lição de casa. Em média, 8,1% não fazem lição de casa, e neste grupo, o percentual mais 
elevado de respostas é registrado para a 3ª série do EM.

5.2. PRÁTICAS DE LIÇÃO DE CASA

A Tabela 34 apresenta a frequência com que, na percepção dos alunos, ocorrem determinadas ações ou 
atividades envolvendo a lição de casa. A tabela foi organizada de modo a descrever os percentuais assinalados 
pelos alunos por categoria de resposta – sempre, algumas vezes e nunca – frente a diferentes situações 
relacionadas à lição de casa. Para facilitar, a tabela descreve os percentuais em ordem decrescente, dentro de 
cada categoria de resposta.
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Tabela 34. – Fatos sobre as lições de casa, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Com que frequência a situação seguinte ocorre com você?
Categoria de 

resposta

 
Média

7º EF 9º EF 3ª EM

As lições de casa e trabalho valem nota 

Sempre 67,9 61,0 56,8 61,9

Algumas vezes 29,9 30,6 34,7 31,7

Nunca 3,7 4,5 6,0 4,7

Meus professores verificam minhas lições de casa 

Sempre 60,3 52,9 43,6 52,3

Algumas vezes 28,3 35,1 44,4 35,9

Nunca 7,1 8,2 9,5 8,3

Meus professores comentam e corrigem minhas lições de casa 

Sempre 58,1 48,3 37,1 47,8

Algumas vezes 31,2 39,5 49,5 40,1

Nunca 5,8 7,6 10,6 8,0

Meus pais perguntam sobre minhas lições de casa 

Sempre 52,2 40,5 27,6 40,1

Algumas vezes 33,2 41,3 48,1 40,9

Nunca 9,9 14,0 21,7 15,2

Eu faço minhas lições de casa sem atraso 

Sempre 35,2 28,3 23,9 29,1

Algumas vezes 49,7 55,2 59,3 54,7

Nunca 10,7 12,6 14,3 12,5

Minhas lições de casa são interessantes 

Sempre 31,8 21,2 15,9 23,0

Algumas vezes 52,0 57,7 59,9 56,5

Nunca 11,1 16,6 21,3 16,3

Eu termino minhas lições de casa durante a aula 

Sempre 15,3 40,5 12,7 22,8

Algumas vezes 33,2 41,3 61,1 45,2

Nunca 9,9 14,0 23,5 15,8

A maioria dos meus professores passa lição de casa 

Sempre 25,6 21,0 17,4 21,3

Algumas vezes 62,4 65,9 67,3 65,2

Nunca 7,8 9,5 12,7 10,0

Meus pais me ajudam a fazer minhas lições de casa 

Sempre 29,9 18,2 11,0 19,7

Algumas vezes 47,2 47,8 41,2 45,4

Nunca 16,9 29,0 45,1 30,3

Eu faço minhas lições de casa assistindo à televisão 

Sempre 22,8 19,2 14,2 18,7

Algumas vezes 32,5 35,6 37,7 35,3

Nunca 40,5 41,5 45,7 42,6

Eu faço a lição de casa na escola, com amigo 

Sempre 15,3 14,1 14,2 14,5

Algumas vezes 47,3 52,7 57,2 52,4

Nunca 33,0 29,2 26,0 29,4
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Pode-se verificar que, na consideração dos alunos, mais de 50,0% deles concorda que sempre as lições de 
casa e trabalho valem nota, os meus professores verificam minhas lições de casa e também mais da metade 
dos alunos do 7º EF concordam que sempre os meus professores comentam e corrigem minhas lições de 
casa e que meus pais perguntam sobre minhas lições de casa.

Todas as demais situações apresentadas à consideração dos alunos foram classificadas por mais de 50% 
deles como de ocorrência eventual. Entre essas situações, cabe destacar que 65,2% dos respondentes, em 
média, afirmou que algumas vezes a maioria dos meus professores passa lição de casa. Apenas 12,5% dos 
alunos afirmou que nunca fez as lições de casa sem atraso. Embora quase 80,0% dos alunos concordem 
que a lição de casa é sempre, ou quase sempre, interessante. A ajuda dos pais para fazer a tarefa também 
foi indicada por 45,4% dos respondentes como ocorrendo algumas vezes. Por fim, 42,6% dos respondentes 
declararam que nunca fazem a lição de casa na frente da televisão.

5.3. RECUPERAÇÃO

As Tabelas 35 a 40 apresentam a frequência com que os alunos participaram de aulas de recuperação, por 
disciplina considerada, e de atividades de progressão parcial.

Tabela 35. – Recuperação de Língua Portuguesa, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Você participou das aulas de recuperação em Língua 
Portuguesa?

   
Média

7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre 10,2 8,7 5,4 8,1

Sim, às vezes 19,4 20,4 15,8 18,5

Não, porque não precisei 61,1 61,6 68,5 63,7

Não. Eu precisei, mas minha escola não ofereceu 5,8 6,5 8,5 6,9

Não responderam 3,5 2,8 1,8 2,7

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

Tabela 36. – Recuperação de Matemática, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e  

da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Você participou das aulas de recuperação em Matemática?
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre 10,5 9,4 5,4 8,4

Sim, às vezes 20,5 22,3 17,5 20,1

Não, porque não precisei 58,2 57,3 65,2 60,2

Não. Eu precisei, mas minha escola não ofereceu 7,3 8,2 10,2 8,6

Não responderam 3,5 2,8 1,7 2,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Fica evidente, pelos percentuais de respostas obtidos para a questão referente à participação dos alunos em 
aulas de recuperação, que uma significativa parcela, que supera 60,0% dos respondentes, não participou de 
aulas de recuperação, porque não precisou, nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. 

Entre os que afirmaram que participaram de aulas de recuperação, apurou-se que:

 � a concordância quanto à participação em aulas de recuperação de Matemática recebe percentuais 
um pouco mais elevados nos três anos/série entrevistados, sendo que, nessa disciplina, o maior per-
centual de alunos que respondeu ter frequentado aulas de recuperação de Matemática está no 7º e 
9º anos do EF, com cerca de 31,0% dos alunos tendo participado da recuperação. Na 3ª série do EM, 
22,9% dos alunos participou de recuperação.

 � a concordância quanto à participação em aulas de recuperação de Língua Portuguesa é da ordem de 
29,6% entre os alunos do 7º ano do EF, 29,1% entre os alunos do 9º ano do EF e de 21,2% entre os 
alunos da 3ª série do EM.

Tabela 37. – Recuperação em Geografia,segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 

3ª série do Ensino Médio (em %) 

Você participou das  aulas de recuperação em Geografia?
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre 6,0 4,2 2,9 4,4

Sim, às vezes 13,0 11,5 9,1 11,2

Não, porque não precisei 68,7 71,5 75,8 72,0

Não. Eu precisei, mas minha escola não ofereceu 8,6 10,1 10,6 9,8

Não responderam 3,7 2,7 1,6 2,7

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

Fica evidente, pelos percentuais de respostas obtidos para à questão referente à participação dos alunos em 
aulas de recuperação, que uma significativa parcela, que supera 71,0% dos respondentes, não participou de 
aulas de recuperação na disciplina de Geografia.

Tabela 38. – Recuperação em História,segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental  

e da 3ª série do Ensino Médio (em %) 

Você participou das aulas de recuperação em História?
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre 6,0 4,1 2,9 4,3

Sim, às vezes 12,6 11,0 8,9 10,8

Não, porque não precisei 68,6 71,4 76,0 72,0

Não. Eu precisei, mas minha escola não ofereceu 9,2 10,8 10,6 10,2

Não responderam 3,6 2,7 1,6 2,6

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



41

Mesmo em História, o percentual de alunos que não participaram de atividades de recuperação porque não 
precisaram é de 72,0% e o de alunos que frequentaram a recuperação foi de 15,1%.

Tabela 39. – Recuperação em outras disciplinas, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %) 

Você participou das aulas de recuperação em outras 
disciplinas?

 
Média

7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre 6,2 4,2 3,0 4,5

Sim, às vezes 14,3 12,6 10,9 12,6

Não, porque não precisei 66,9 69,8 73,2 70,0

Não. Eu precisei, mas minha escola não ofereceu 9,2 10,7 11,4 10,4

Não responderam 3,4 2,7 1,5 2,5

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

Uma significativa parcela, 70,0% dos respondentes, optou pela resposta de que não participou de aulas de 
recuperação nas demais disciplinas.

Tabela 40. – Participação em recuperação e progressão parcial, segundo alunos  

da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Você participou de atividades ou aulas de progressão parcial? 3ª EM

Sim, sempre 2,8

Sim, às vezes 9,8

Não, porque não precisei 73,8

Não. Eu precisei, mas minha escola não ofereceu 12,0

Não responderam 1,6

Total 100,0

Quanto ao questionamento relacionado à participação em atividades de progressão parcial, entre os alunos 
da 3ª série do Ensino Médio, registraram-se percentuais equivalentes aos das aulas de recuperação: 73,8% 
responderam que não precisaram participar e 12,6% declararam ter participado.

5.4. FALTA ÀS AULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Aos alunos do Ensino Fundamental perguntou-se sobre as ausências às aulas e sobre a indicação de 
justificativa para as ausências. As respostas estão apresentadas na Tabela 41.
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Tabela 41. – Falta às aulas, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental (em %)

Você falta muito às aulas?
  

Média
7º EF 9º EF

Sim 14,8 16,7 15,8

Não 81,2 79,9 80,6

Não responderam 4,0 3,4 3,7

Total 100,0 100,0 100,0

A maior parte dos alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, com percentual de 80,6%, afirmou não faltar 
às aulas. Cerca de 15,8% declararam faltar muito às aulas. Quando perguntados sobre o porquê da ausência 
às aulas, mais da metade dos alunos do Ensino Fundamental alegou motivo de doença. A Tabela 42 reúne as 
informações sobre as justificativas para a ausência às aulas.

Tabela 42. – Motivos da falta às aulas, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental (em%)

Quando você falta às aulas, qual é o principal motivo?
  

Média
7º EF 9º EF

Quando estou doente 57,8 52,1 55,0

Outros motivos 14,0 16,0 15,0

Quando não estou com vontade de ir à escola 5,3 8,3 6,8

Quando chove muito 7,4 9,5 8,5

Eu não falto às aulas 4,9 4,8 4,9

Quando alguém da família está doente 3,4 3,2 3,3

Quando não tem ninguém para me levar à escola 1,2 1,1 1,2

Não responderam 6,0 5,0 5,5

Total 100,0 100,0 100,0

5.5. AMBIENTES DE ENSINO

A Tabela 43 apresenta a frequência com que, na percepção dos alunos, os professores utilizam ambientes 
diversos para ministrarem suas aulas. A tabela foi organizada de modo a registrar os percentuais relacionados 
à frequência com que professores utilizam ambientes para dar aulas, segundo as categorias de resposta: 
sempre, às vezes e nunca e, além desses, os percentuais assinalados à afirmação sobre a inexistência, na 
escola, de um dado ambiente. 
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Tabela 43. – Utilização de ambientes de ensino, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Ambiente  Categoria de resposta
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Pátio

Sempre 50,2 41,8 31,4 41,1

Às vezes 30,8 34,4 36,0 33,7

Nunca 11,6 16,9 27,6 18,7

Não existe na minha escola 3,4 3,6 3,2 3,4

Quadra poliesportiva

Sempre 46,0 46,0 28,9 40,3

Às vezes 34,3 34,5 32,0 33,6

Nunca 6,1 6,5 29,1 13,9

Não existe na minha escola 8,7 9,0 8,2 8,6

Refeitório

Sempre 50,4 41,3 30,8 40,8

Às vezes 21,7 24,8 24,5 23,7

Nunca 19,6 26,4 37,4 27,8

Não existe na minha escola 4,5 4,9 5,3 4,9

Áreas verdes no entorno de prédio escolar 

Sempre 20,1 13,7 7,8 13,9

Às vezes 29,1 25,8 19,0 24,6

Nunca 29,0 37,8 50,1 39,0

Não existe na minha escola 18,2 20,1 21,3 19,9

Biblioteca

Sempre 19,7 12,7 7,1 13,2

Às vezes 48,2 47,2 41,6 45,7

Nunca 21,5 30,2 43,5 31,7

Não existe na minha escola 6,5 6,6 6,1 6,4

Auditório/teatro

Sempre 12,3 9,9 7,0 9,7

Às vezes 24,1 23,0 24,9 24,0

Nunca 17,0 18,9 25,9 20,6

Não existe na minha escola 41,0 43,6 40,9 41,8

Sala de Arte

Sempre 9,3 7,3 6,4 7,7

Às vezes 11,7 10,9 12,2 11,6

Nunca 18,4 19,8 27,5 21,9

Não existe na minha escola 56,9 59,0 52,3 56,1

Laboratório de informática

Sempre 7,2 5,9 5,0 6,0

Às vezes 45,2 43,9 41,1 43,4

Nunca 28,7 32,3 41,4 34,1

Não existe na minha escola 14,9 14,7 10,8 13,5
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Laboratório de Ciências

Sempre 4,5 3,5 3,4 3,8

Às vezes 19,2 18,2 21,9 19,8

Nunca 26,8 28,3 32,9 29,3

Não existe na minha escola 45,3 46,7 40,1 44,0

Sala de multimídia

Sempre 10,3 9,7 10,4 10,1

Às vezes 35,8 40,9 46,7 41,1

Nunca 15,0 14,1 17,3 15,5

Não existe na minha escola 34,8 32,0 23,8 30,2

Segundo os dados apresentados na Tabela 43, pátios, quadras esportivas e refeitórios são os ambientes 
utilizados com maior frequência (respostas para sempre somadas às respostas para às vezes), segundo o 
relato de mais de 63,0% do total de alunos que responderam ao questionário; a frequência de utilização da 
biblioteca pode ser classificada como média, uma vez que um pouco mais de 58,0% dos alunos apontaram a 
sua utilização (soma de registros em sempre e às vezes). 

Quanto a laboratórios, salas de Arte e áreas verdes, as respostas dadas pelos alunos revelam que, segundo a 
sua percepção, esses ambientes são muito poucos utilizados: a média referente a utilização dos laboratórios 
de informática aproxima-se dos 49,4%; para os laboratórios de Ciências, registra-se 23,6% e, para auditório/
teatro, 33,7% de média de utilização. Verifica-se ainda que os percentuais referentes aos alunos da 3ª série 
do EM, quanto ao uso dos laboratórios de Ciências, são mais altos que os referentes aos alunos do 7º e 9º 
anos e com relação à sala de Artes, os dados da tabela evidenciam que os percentuais de uso são os mais 
baixos entre os alunos da 3ª série do Ensino Médio. Ainda sobre a utilização de laboratório de Ciências e sala 
de Artes, os percentuais mais elevados incidem na categoria de ambientes nunca utilizados ou não existentes 
na escola.

5.6. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTRA NA ESCOLA

Neste item do questionário de contexto, foi solicitado aos alunos que indicassem se participaram ou não de 
atividades extraclasse, de caráter educativo, como, por exemplo, assistir a filmes, participar de concursos e 
produzir jornais. 

A Tabela 44 apresenta a distribuição percentual – total e por anos/série – das indicações dos alunos.
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Tabela 44. – Atividade extra na escola, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e  

da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Este ano, na minha escola:
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Assisti a filmes e peças de teatro 53,5 50,9 51,4 51,9

Participei de atividades físicas (jogos, atividades rítmicas, ginástica, 
caminhada etc.) 

62,2 53,6 35,5 50,4

Participei de concursos e/ou olimpíadas de Matemática 37,6 42,1 47,9 42,5

Participei de atividades na sala de informática 44,7 41,0 37,5 41,1

Participei de atividades na sala de leitura (ou biblioteca) 48,6 39,5 30,8 39,6

Participei de atividades de leituras literárias 37,7 29,9 31,0 32,9

Participei de concursos e/ou olimpíadas de Língua Portuguesa 20,5 23,9 29,0 24,5

Participei de atividades musicais ou de dança 31,2 23,3 18,6 24,4

Participei de atividades teatrais 23,6 19,1 19,1 20,6

Participei da Feira de Ciências 17,0 14,8 14,2 15,3

Participei de concursos e/ou olimpíadas de História/Geografia 11,4 12,8 13,4 12,5

Escrevi para o jornal (ou revista) da escola 17,7 10,6 8,9 12,4

Pode-se perceber que os alunos indicaram ter participado de vários tipos de eventos. A atividade extraclasse 
indicada por 51,9%  dos alunos, refere-se ao assistir filmes e peças de teatro. Pouco mais da metade dos 
alunos, 50,4%, em média, participaram de atividades físicas. Porém, quando se consideram os três grupos 
de alunos, dentre aqueles do 7º ano do EF, 62,2% afirmaram que participaram de atividades físicas, frente a 
35,5% dos alunos da 3ª série do EM que também deram essa resposta.

A terceira categoria mais indicada corresponde à participação em concursos e olimpíadas de Matemática 
(42,5%). Também é expressivo o percentual daqueles que afirmaram ter participado de atividades na sala de 
informática (neste caso percentagem média de 41,1%).

5.7. VISITAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA

A Tabela 45 apresenta a distribuição percentual de respostas dos alunos quanto à participação em excursões, 
de cunho educativo e cultural, promovidas pela escola. 
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Tabela 45. – Visitas promovidas pela escola, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Este ano, na minha escola, fui
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

visitar alguma universidade – – 27,9 27,9

ao teatro 17,7 14,6 19,7 17,3

ao museu de arte 13,7 13,6 11,9 13,1

ao parque de diversões 15,7 14,6 8,9 13,1

visitar parques da cidade 12,9 9,7 6,9 9,8

ao cinema 12,4 9,0 7,2 9,5

ao museu histórico/museu de Língua Portuguesa 9,5 9,2 7,6 8,8

visitar fábrica ou empresa 9,6 9,1 5,8 8,2

ao museu de ciências 9,3 8,0 6,2 7,8

visitar sítio ou fazenda 7,4 5,8 5,6 6,3

a Bienal do livro 6,7 5,3 5,1 5,7

Pode-se perceber que atividades dessa natureza são pouco frequentes. O maior percentual de respostas recai 
sobre visitar alguma universidade, atividade da qual 27,9% dos alunos afirma ter participado. Visitas a museu 
histórico/museu da Língua Portuguesa, à Bienal do livro e parques da cidade, foram indicadas, cada uma delas, 
por um percentual de alunos abaixo dos 10,0%.

5.8. PREFERÊNCIAS POR GÊNEROS LITERÁRIOS

A Tabela 46 apresenta a distribuição percentual de alunos, por anos/série e para o total dos entrevistados, 
que declararam gostar de ler. Os dados da tabela mostram que a leitura preferida dos alunos são as histórias 
em quadrinhos, assinaladas por cerca de 44,2% dos respondentes; curiosidades por 37,4%, poemas são 
apreciados por 30,3%, contos, mitos e lendas por 38,8%, e revistas e jornais são apreciados por cerca de 
25,8%. Os gêneros menos citados foram livros de História do Brasil ou do mundo, biografias, romances 
policiais e literatura de autoajuda. 
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Tabela 46. – Preferências por gêneros literários, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Que tipo de livro você gosta de ler?
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Histórias em quadrinhos 49,0 40,9 42,7 44,2

Contos, mitos e lendas 42,0 36,2 38,2 38,8

Curiosidades 29,4 30,9 51,8 37,4

Poemas 33,2 28,6 29,0 30,3

Romances de amor 22,3 27,4 36,6 28,8

Romances de aventura 23,8 24,8 29,4 26,0

Revistas e jornais 17,2 21,0 39,1 25,8

Romances de ficção 16,7 21,8 29,8 22,8

Crônicas 20,1 19,4 19,6 19,7

Livros de História do Brasil ou do mundo 12,3 9,7 13,5 11,8

Biografias 8,5 10,3 13,8 10,9

Não gosto de ler 10,4 13,5 11,4 11,8

Romances policiais 7,9 9,6 12,8 10,1

Literatura de autoajuda 7,0 7,2 13,2 9,1

5.9. USO DA INTERNET

A Tabela 47 informa a distribuição de respostas dos alunos sobre locais e objetivos de utilização da internet. 

Tabela 47. – Propósitos e locais de uso da internet, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Você usa a internet?
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Em casa 71,6 76,8 81,2 76,5

Em escola 38,5 36,9 37,8 37,7

Em outro lugar 62,7 64,6 67,8 65,0

Para fazer pesquisas da escola 83,1 85,6 88,8 85,8

Para fazer os trabalhos da escola 84,0 86,7 90,6 87,1

Para conversar com amigos 76,2 83,3 86,5 82,0

Para jogar 68,8 61,1 54,4 61,4
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Com percentuais médios superiores a 85,0%, os alunos de todos os anos/séries indicaram que utilizam a 
internet para fazer pesquisas e trabalhos escolares. Cerca de 82,0% declararam que usam a internet para 
conversar com amigos, comportamento que tende a ser ampliado ao longo do EF e até o final do EM.

Mais da metade (76,5%) dos alunos tem acesso à internet em suas casas, condição ampliada com o avanço 
da escolarização, e cerca de 65,0% acessa-a em outro lugar. Pouco mais de um terço dos alunos declarou 
utilizar a internet na escola.

6. – CLIMA ESCOLAR

6.1. RELAÇÃO ALUNO-ESCOLA NO ENSINO FUNDAMENTAL

A Tabela 48 apresenta a distribuição percentual do grau de concordância dos alunos, do 7º e 9º anos do Ensino 
Fundamental, em relação a algumas afirmativas relacionadas à percepção que os alunos têm sobre a escola 
e sobre si. 

Tabela 48. – Afirmativas sobre a relação aluno-escola: grau de concordância de alunos de 7º e 9º anos 

do Ensino Fundamental (em %)

Afirmativa Categoria de resposta
  

Média
7º EF 9º EF

Eu me considero um bom aluno 

Concordo plenamente 47,0 42,8 44,9

Concordo em parte 45,5 50,6 48,1

Discordo 4,9 4,3 4,6

Eu gosto das atividades que faço na escola 

Concordo plenamente 41,5 27,1 34,3

Concordo em parte 49,2 62,4 55,8

Discordo 6,3 8,0 7,2

Eu gosto de ficar na escola  

Concordo plenamente 37,9 25,5 31,7

Concordo em parte 43,1 52,4 47,8

Discordo 15,5 19,3 17,4

Minha escola é um lugar agradável

Concordo plenamente 35,6 24,9 30,3

Concordo em parte 51,9 61,9 56,9

Discordo 10,1 11,2 10,7
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Minha escola me deixa chateado 

Concordo plenamente 8,7 8,2 8,5

Concordo em parte 29,5 36,8 33,2

Discordo 59,1 53,0 56,1

O que faço na escola é perda de tempo 

Concordo plenamente 6,3 4,9 5,6

Concordo em parte 9,9 12,5 11,2

Discordo 80,6 80,4 80,5

Com base nos dados da tabela, é possível observar que os percentuais de concordância (resposta concordo 
plenamente somadas à respostas concordo em parte), em relação às afirmativas minha escola é um lugar 
agradável, eu me considero um bom aluno, eu gosto das atividades que faço na escola e eu gosto de ficar 
na escola é de, no mínimo, 80,0%. Em média, 93,0% dos alunos concordam plenamente, ou concordam em 
parte, com a afirmação: eu me considero um bom aluno. Por outro lado, a discordância em relação à afirmativa 
o que faço na escola é perda de tempo, e se verifica, em média, em 80,5% dos alunos.

6.2. RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO

A Tabela 49 apresenta a distribuição percentual, por anos e série avaliados, do grau de concordância dos 
alunos quanto a uma série de afirmativas relacionadas à percepção que eles têm sobre diversos aspectos do 
relacionamento entre eles e seus professores. 

Tabela 49. – Relacionamento professor aluno, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental 

e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

O meu professor:  Categoria de resposta
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM 

Ajuda-me quando preciso 

Concordo plenamente 70,0 62,3 56,0 62,8

Concordo em parte 22,6 30,9 39,1 30,9

Discordo 4,0 4,1 3,4 3,8

Trata-me bem 

Concordo plenamente 60,9 55,0 53,1 56,3

Concordo em parte 30,5 37,1 41,0 36,2

Discordo 5,1 4,9 4,3 4,8

Ouve-me quando quero falar alguma coisa 

Concordo plenamente 57,9 52,3 50,3 53,5

Concordo em parte 32,6 38,9 43,5 38,3

Discordo 6,1 6,0 4,6 5,6



50 

Está interessado no bem-estar dos alunos 

Concordo plenamente 61,4 51,0 40,3 50,9

Concordo em parte 30,0 40,4 51,9 40,8

Discordo 5,0 5,8 6,0 5,6

Relaciona-se bem com os alunos 

Concordo plenamente 55,5 49,1 42,1 48,9

Concordo em parte 37,4 44,4 52,8 44,9

Discordo 4,3 4,2 3,5 4,0

Debate com a classe assuntos de interesse 
dos jovens 

Concordo plenamente 48,2 46,4 42,2 45,6

Concordo em parte 34,4 39,1 46,5 40,0

Discordo 14,1 11,8 9,9 11,9

Importa-se com o que penso 

Concordo plenamente 42,6 33,0 28,7 34,8

Concordo em parte 40,8 49,7 57,8 49,4

Discordo 13,0 13,9 11,7 12,9

Cumpre o que promete

Concordo plenamente 39,0 32,3 29,6 33,6

Concordo em parte 45,0 52,0 58,7 51,9

Discordo 12,5 12,4 9,9 11,6

Quer que os alunos participem das atividades 
da escola, mas os alunos não querem 

Concordo plenamente 37,5 33,0 27,9 32,8

Concordo em parte 39,9 48,7 56,2 48,3

Discordo 19,1 15,6 14,3 16,3

Transmite-me segurança

Concordo plenamente 40,1 26,6 21,7 29,5

Concordo em parte 40,9 49,0 55,1 48,3

Discordo 15,6 21,4 21,4 19,5

É imparcial quando tenta resolver conflitos da 
classe 

Concordo plenamente 34,1 24,5 19,9 26,2

Concordo em parte 42,6 53,3 60,0 52,0

Discordo 19,2 18,6 18,2 18,7

Repreende os alunos sem ao menos saber o 
que aconteceu 

Concordo plenamente 21,1 17,8 13,6 17,5

Concordo em parte 34,8 42,2 48,3 41,8

Discordo 40,2 36,9 36,4 37,8

É autoritário, não deixa os alunos emitirem 
opiniões 

Concordo plenamente 14,1 10,2 8,9 11,1

Concordo em parte 28,4 32,7 37,5 32,9

Discordo 54,0 54,5 52,1 53,5
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Conforme se pode constatar a partir dos dados da tabela, os percentuais de concordância, plena ou parcial, 
registrados para a maioria das afirmativas que ressaltam aspectos positivos da relação professor-aluno são 
elevados e revelam que os alunos fazem uma avaliação positiva de seus professores. As características ajuda 
quando preciso e trata-me bem receberam os mais elevados percentuais de concordância. Os resultados 
mostram ainda que há situações em que a concordância parcial é a categoria que prevalece na avaliação, com 
percentuais superiores a 48,0%, como se pode observar em: quer que os alunos participem das atividades da 
escola, mas os alunos não querem, importa-se com o que penso, cumpre o que promete, é imparcial quando 
tenta resolver conflitos em classe, me dá segurança. Sobre a afirmação repreende os alunos sem nem saber 
o que aconteceu, 59,3% dos alunos concordam plenamente ou parcialmente com essa afirmação.

6.3. BULLYING

Em relação à prática de bullying nas escolas, a Tabela 50 apresenta a distribuição percentual por tipo de 
ocorrência desta prática, segundo a percepção dos alunos.

Tabela 50. – Afirmativas sobre bullying: ocorrência na escola segundo alunos de 7º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Desde o começo deste ano, quantas vezes o 
seguinte problema aconteceu com você, na 
escola?

Frequência 
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Alguém roubou alguma coisa sua? 

Muitas vezes, quase sempre 20,7 19,7 8,0 16,1

Algumas vezes 29,0 30,7 20,2 26,6

Nunca 45,9 46,0 69,7 53,9

Alguém já zombou ou insultou você?

Muitas vezes, quase sempre 19,8 15,3 8,6 14,6

Algumas vezes 43,6 42,7 30,5 38,9

Nunca 32,4 38,7 58,9 43,3

Alguém já estragou alguma coisa sua?

Muitas vezes, quase sempre 14,6 12,6 6,4 11,2

Algumas vezes 35,9 36,9 24,0 32,3

Nunca 45,3 47,2 67,6 53,4

Alguém ameaçou ou intimidou você?

Muitas vezes, quase sempre 7,3 4,8 2,7 4,9

Algumas vezes 16,9 13,7 8,1 12,9

Nunca 71,7 78,5 87,4 79,2

Alguém atacou ou agrediu fisicamente você?

Muitas vezes, quase sempre 6,7 4,3 2,4 4,5

Algumas vezes 14,8 11,3 5,8 10,6

Nunca 74,7 81,6 89,9 82,1

Alguém tomou dinheiro seu usando a força ou 
fazendo ameaças?

Muitas vezes, quase sempre 3,9 3,0 1,9 2,9

Algumas vezes 4,8 4,1 3,6 4,2

Nunca 87,5 90,0 92,7 90,1



52 

Analisando as respostas dos alunos, percebe-se que, entre as situações propostas, os mais elevados 
percentuais recaem sobre a afirmativa de nunca terem experimentado as situações retratadas, ou seja, a 
maioria dos alunos afirma não ter sofrido bullying. Em relação às afirmações: alguém tomou dinheiro seu 
usando a força ou fazendo ameaças? alguém ameaçou ou intimidou você? alguém atacou ou agrediu 
fisicamente você? o percentual registrado para a categoria de resposta nunca foi de, no mínimo, 79,2%. Por 
outro lado, os valores registrados para as categorias de respostas sempre e algumas vezes, relacionadas às 
questões alguém já zombou ou o insultou você? alguém já estragou alguma coisa sua? alguém roubou alguma 
coisa sua? atestam que essas são práticas que ocorrem com certa frequência nas escolas. 

Nota-se também que os percentuais registrados para a percepção sobre a existência de práticas de bullying 
na escola são mais elevados no 7º e 9º anos do Ensino Fundamental.

6.4. RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO CORPO DISCENTE

A Tabela 51 apresenta a distribuição percentual do grau de concordância dos alunos com algumas afirmativas 
relacionadas às relações interpessoais do corpo discente.

Tabela 51. – Afirmativas sobre a união entre alunos: grau de concordância dos alunos de 7º e 9º anos 

do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Na minha classe:  Categoria de resposta
 

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Os alunos se importam apenas com eles mesmos 

Concordo plenamente 29,1 30,3 30,0 29,8

Concordo em parte 45,4 50,9 54,8 50,4

Discordo 22,4 16,3 13,6 17,4

Os alunos trabalham juntos para resolver 
problemas 

Concordo plenamente 32,6 23,7 18,9 25,1

Concordo em parte 46,1 53,6 57,9 52,5

Discordo 17,9 19,8 21,6 19,8

Os alunos são muitos unidos 

Concordo plenamente 21,8 17,4 13,5 17,6

Concordo em parte 46,8 49,0 48,6 48,1

Discordo 28,3 31,1 36,5 32,0

Nas três situações propostas, prevaleceram respostas na categoria concordo em parte. Destaca-se ainda 
a afirmativa os alunos são muitos unidos, como sendo aquela que recebeu o maior número de indicações 
para a categoria discordo (32,0%), embora para essa afirmação a maior proporção de alunos (48,1%) tenha 
assinalado a categoria concordo em parte.
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6.5. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DECISÓRIO ESCOLAR

A Tabela 52 apresenta a distribuição percentual, por categoria de resposta, do grau de concordância dos alunos 
com algumas afirmativas relacionadas à percepção que eles têm sobre a sua participação nas tomadas de 
decisão em diversas instâncias do ambiente educacional, como na sala de aula, no grêmio estudantil etc.

Tabela 52. – Afirmativas sobre o processo decisório escolar: concordância dos alunos de 7º e 9º anos 

do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Na minha escola: Categoria de resposta
   

Média
7º EF 9º EF 3ª EM

Os alunos têm chance para organizar o Grêmio 
Estudantil 

Concordo plenamente 42,3 43,4 41,2 42,3

Concordo em parte 28,5 30,1 33,0 30,5

Discordo 25,6 23,5 24,1 24,4

Os alunos participam de Conselhos que 
decidem sobre coisas importantes 

Concordo plenamente 26,7 20,3 16,4 21,1

Concordo em parte 31,3 33,9 37,5 34,2

Discordo 38,8 43,2 44,6 42,2

Os professores e os alunos planejam as 
atividades 

Concordo plenamente 28,0 18,2 13,7 20,0

Concordo em parte 39,6 44,4 47,1 43,7

Discordo 28,8 34,3 37,4 33,5

Os professores e os alunos decidem juntos 
como serão as regras na sala de aula 

Concordo plenamente 28,3 18,3 12,3 19,6

Concordo em parte 28,3 30,9 34,3 31,2

Discordo 40,1 48,0 51,7 46,6

Os alunos ajudam a planejar as atividades das 
aulas 

Concordo plenamente 23,6 15,1 10,8 16,5

Concordo em parte 37,4 40,9 43,5 40,6

Discordo 35,6 41,1 44,2 40,3

Os alunos  têm poucas chances de que 
alguém escute suas ideias 

Concordo plenamente 18,2 13,8 11,6 14,5

Concordo em parte 43,5 49,2 54,6 49,1

Discordo 34,8 34,1 32,0 33,6

Os alunos ajudam a decidir o que acontece na 
escola 

Concordo plenamente 17,3 12,1 9,6 13,0

Concordo em parte 36,4 40,4 43,1 40,0

Discordo 43,0 44,6 45,8 44,5

Os alunos decidem sozinhos o que vão fazer 
na classe 

Concordo plenamente 11,5 9,4 8,8 9,9

Concordo em parte 25,8 31,1 37,9 31,6

Discordo 59,7 57,0 51,8 56,2



54 

A tabela permite notar que, para a maioria das situações colocadas aos alunos, mais de 40,0% deles concorda 
plenamente ou concorda em parte com as afirmações feitas. Exceção à afirmação os alunos decidem sozinhos 
o que vão fazer na classe, da qual 56,2% discordam.

7. – LAZER E TRABALHO

7.1. LAZER NO ENSINO FUNDAMENTAL

A Tabela 53, a seguir, mensura a intensidade com que os alunos declararam gostar de se dedicar a determinadas 
atividades, principalmente de lazer, quando estão em casa. 

Tabela 53. – Atividades de lazer em casa: preferência dos alunos de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental (em %)

Quando estou em casa eu gosto de: Categoria de resposta
  

Média
7º EF 9º EF

Ouvir música

Sim, muito 69,0 75,5 72,3

Sim, só um pouco 21,3 17,8 19,6

Não 5,1 3,2 4,2

Assistir à televisão

Sim, muito 71,0 65,8 68,4

Sim, só um pouco 20,6 25,6 23,1

Não 3,8 4,7 4,3

Ficar na internet

Sim, muito 60,4 63,4 61,9

Sim, só um pouco 21,6 22,5 22,1

Não 13,4 10,2 11,8

Conversar com as pessoas da minha família

Sim, muito 51,2 46,4 48,8

Sim, só um pouco 34,9 39,6 37,3

Não 8,7 9,6 9,2

Brincar com meus jogos eletrônicos

Sim, muito 47,2 41,0 44,1

Sim, só um pouco 26,1 28,3 27,2

Não 21,9 26,7 24,3
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Arrumar minhas coisas

Sim, muito 39,8 38,2 39,0

Sim, só um pouco 42,8 45,9 44,4

Não 12,2 11,6 11,9

Ouvir histórias da família

Sim, muito 41,1 36,4 38,8

Sim, só um pouco 33,4 37,9 35,7

Não 20,9 22,0 21,5

Ajudar nas tarefas de casa

Sim, muito 34,9 36,0 35,5

Sim, só um pouco 46,2 47,2 46,7

Não 14,0 12,8 13,4

Jogar com  meus amigos (futebol, xadrez, jogo de 
botões, pebolim, ping-pong etc.)

Sim, muito 34,9 28,5 31,7

Sim, só um pouco 28,6 28,9 28,8

Não 32,6 40,0 36,3

Estudar (fazer a lição, pesquisar etc.)

Sim, muito 32,1 23,0 27,6

Sim, só um pouco 47,8 54,6 51,2

Não 14,7 18,0 16,4

Ler (livros de histórias, gibis, revistas)

Sim, muito 28,0 22,3 25,2

Sim, só um pouco 44,5 45,4 45,0

Não 23,0 28,8 25,9

Segundo os dados apresentados nessa tabela, para os alunos do 7º e 9º anos do EF, as atividades que 
receberam maiores percentuais de indicação no conjunto de aspectos investigados sobre as atividades de lazer 
em casa são ouvir música e assistir televisão, com percentuais médios de 72,3% e 68,4%, respectivamente, 
na categoria de resposta gostam muito. Em seguida, foram indicados ficar na internet, conversar com as 
pessoas da minha família e brincar com meus jogos eletrônicos. Nessa faixa etária, cerca de 25,2% dos alunos 
afirmaram que gostam muito de ler e 27,6% de estudar (fazer a lição, pesquisar etc.).
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7.2. TRABALHO NO ENSINO FUNDAMENTAL

A tabela seguinte fornece dados sobre os alunos que, além de estudar, realizam algum tipo de trabalho.

Tabela 54. – Trabalho no Ensino Fundamental, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental 

(em %)

Nos dias de aula você trabalha?
  

Média
7º EF 9º EF

Não trabalho, só estudo 56,1 56,1 56,1

Sim, trabalho em casa, ajudando nas tarefas de casa 36,8 32,1 34,5

Sim, trabalho fora de casa 3,6 9,0 6,3

Não responderam 3,5 2,8 3,2

Total 100,0 100,0 100,0

Gráfico 8. – Trabalho no Ensino Fundamental, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental

(em%)

Pouco mais da metade dos alunos do Ensino Fundamental que responderam à pergunta declara que, nos 
dias de aula, não trabalha, apenas estuda. Mais de um terço declarou que ajuda nas tarefas de casa e uma 
proporção bem menor (3,6% do 7º ano e 9,0% do 9º ano) afirma que trabalha fora de casa.
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7.3. TRABALHO NO ENSINO MÉDIO

A Tabela 55 apresenta a distribuição percentual dos alunos da 3ª série do Ensino Médio em relação à sua 
experiência com o trabalho remunerado.

Tabela 55. – Trabalho no Ensino Médio, segundo alunos da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Você trabalha ou trabalhou ganhando algum salário ou rendimento? 3ª Série do EM

Sim 61,7

Nunca trabalhei 20,2

Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho 14,8

Não respondeu 3,3

Total 100,0

Gráfico 9. – Trabalho no Ensino Médio, segundo alunos da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Pode-se perceber, a partir dos dados da tabela, que a maior parte dos alunos (61,7%) declarou que trabalha ou 
que já trabalhou ganhando salário ou rendimento. Cerca de 14,8% responderam que embora nunca tenham 
trabalhado, estão à procura de um emprego remunerado e 20,2% dos alunos afirmaram nunca ter trabalhado.

A Tabela 56 apresenta a distribuição percentual de respostas às diferentes alternativas que indicam o tempo 
de experiência com atividades remuneradas concomitante às atividades escolares de ensino médio.
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Tabela 56. – Tempo de experiência com atividades remuneradas, segundo alunos da  

3ª série do Ensino Médio (em %)

Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante seus 
estudos no Ensino Médio?

3ª EM

Sim, todo o tempo 21,4

Sim, menos de 1 ano 23,8

Sim, de 1 a 2 anos 13,3

Sim, de 2 a 3 anos 4,1

Não trabalhei 12,1

Não respondeu 25,3

Total 100,0

Em relação ao tempo de exercício de atividades remuneradas, concomitantes ao ensino médio, observa-se 
que 21,4% dos alunos afirmaram que trabalharam durante todo o Ensino Médio, 23,8% responderam que 
trabalharam  menos de um ano e 13,3%, que trabalharam de um a dois anos concomitantemente ao ensino 
médio.

7.4. TRABALHO NO ENSINO MÉDIO: DETALHES

Aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, que declararam estar exercendo ou já terem exercido alguma atividade 
remunerada, foram feitas perguntas adicionais detalhando alguns aspectos relevantes de sua experiência no 
emprego, cujas respostas apresentam-se resumidas nas tabelas seguintes.

Tabela 57. – Jornada de trabalho, segundo alunos da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Quantas horas você trabalha ou trabalhou durante seus estudos no EM? 3ª Série do EM

Sem jornada fixa, até 10 horas semanais 14,2

De 11 a 20 horas semanais 13,7

De 21 a 30 horas semanais 12,7

De 31 a 40 horas semanais 12,5

Mais de 40 horas semanais 11,6

Não respondeu 35,3

Total 100,0

Os dados mostram que 11,6% dos alunos declararam que trabalham ou que trabalharam mais de 40 horas 
semanais, cerca de 40,0% responderam que trabalham de 11 horas a 40 horas semanais e 14,2%, trabalham 
sem jornada fixa, com até, no máximo, 10 horas semanais.



59

Tabela 58. – Finalidade do trabalho, segundo alunos da 3ª série do Ensino Médio

(em%)

Com que finalidade você trabalha ou trabalhou durante o Ensino Médio? 3ª EM

Para ser independente 33,4

Para adquirir experiência 14,4

Para ajudar meus pais nas despesas com a casa, sustentar a família 12,9

Para ajudar minha comunidade 1,0

Outra finalidade 5,5

Não respondeu 32,8

Total 100,0

Quando perguntados sobre a finalidade do trabalho, quase um terço do grupo de entrevistados respondeu que 
trabalha para ser independente. As duas outras alternativas mais assinaladas indicaram que os entrevistados 
trabalham para adquirir experiência (14,4%) e para ajudar em casa (12,9%).

Tabela 59. – Avaliação dos alunos da 3ª série do Ensino Médio sobre a  

simultaneidade de trabalho e estudo (em %)

Como você avalia estudar e trabalhar, simultaneamente, durante o EM? 3ª EM

Atrapalha meus estudos 10,3

Possibilita meu crescimento 24,2

Atrapalha meus estudos, mas possibilita meu crescimento pessoal 20,2

Não atrapalha meus estudos 14,3

Não respondeu 31,0

Total 100,0

Quando solicitados a avaliar trabalho e estudo concomitantes durante o Ensino Médio, 10,3% afirmaram que 
o trabalho atrapalha os estudos; 24,2% responderam que o trabalho possibilita o crescimento pessoal, outros 
20,2% concordaram que o trabalho atrapalha os estudos, mas possibilita o crescimento pessoal e 14,3% 
foram da opinião de que o trabalho não atrapalha os estudos.
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8. – PERCEPÇÕES SOBRE O FUTURO

8.1. IMPRESSÕES SOBRE O FUTURO

Perguntados sobre o que acham que lhes irá acontecer no futuro, em relação ao trabalho e ao estudo, os 
alunos do Ensino Médio forneceram as respostas apresentadas nas tabelas seguintes.

Tabela 60. – Autopercepções dos alunos da 3ª série do Ensino Médio sobre o futuro (em%)

O que você acha que vai acontecer no futuro? 3ª EM

Eu vou precisar trabalhar enquanto estudo 68,4

Eu vou continuar só estudando 10,9

Eu vou parar de estudar para trabalhar 4,1

Eu não vou mais estudar, não gosto da escola, vou fazer outra coisa 1,8

Não sei 12,8

Não responderam 2,0

Total 100,0

A resposta mais frequente (68,4% do total de casos) é a de que os alunos acham que precisarão trabalhar 
enquanto estudam. 12,8% dos alunos responderam que não sabem o que irão fazer no futuro com relação 
aos estudos e trabalho.

8.2. PLANOS SOBRE O FUTURO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tabela 61. – Planos para o futuro, segundo alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental (em %)

O que você quer fazer no futuro?
  

Média
7º EF 9º EF

Eu quero me formar e continuar estudando até à Universidade 56,5 50,4 53,5

Eu quero concluir o Ensino Fundamental e ingressar em uma escola técnica 14,9 22,6 18,8

Não sei 18,2 17,0 17,6

Eu não quero mais estudar, só quero trabalhar 6,5 7,1 6,8

Não respondeu 3,9 2,9 3,4

Total 100,0 100,0 100,0
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Mais da metade dos alunos do Ensino Fundamental entrevistados declararam que querem continuar seus 
estudos até à Universidade, enquanto que 18,8% afirmaram que gostariam de ir para uma escola técnica 
e 17,6% ainda não sabem o que fazer. Apenas 6,8% dos entrevistados optaram pela resposta de que não 
gostariam mais de estudar, apenas trabalhar.

8.3. PLANOS SOBRE O FUTURO NO ENSINO MÉDIO

A Tabela 62 apresenta as respostas dadas pelos entrevistados da 3ª série do Ensino Médio em relação ao que 
pretendem fazer logo após conclusão dessa etapa de sua formação.

Tabela 62. – Planos para o futuro, segundo alunos da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Qual é a principal decisão que você vai tomar quando concluir o EM? 3ª EM

Prestar vestibular e continuar trabalhando 31,4

Prestar vestibular e continuar os estudos no ES 27,5

Fazer curso profissionalizante e me preparar para o trabalho 15,4

Procurar emprego 11,8

Trabalhar por conta própria/trabalhar em negócio da família 2,8

Ainda não decidi 8,7

Não respondeu 2,4

Total 100

Em relação à pergunta sobre qual a principal decisão a ser tomada após concluir o Ensino Médio, 31,4% dos 
alunos pretendem prestar vestibular e continuar trabalhando, 27,5% dos alunos desejam continuar os estudos 
no Ensino Superior, sem que façam referência ao trabalho. Como, para essa pergunta, os alunos só poderiam 
indicar uma alternativa, pode-se afirmar que 58,9% dos alunos da 3ª série do EM pretendem continuar os 
estudos no Ensino Superior. Esse percentual é superior àquele verificado entre os alunos do 9º ano do EF, 
dentre os quais 50,4% pretendem continuar os estudos na universidade.

A terceira resposta mais frequente, 15,4% dos entrevistados, recaiu sobre o desejo de fazer um curso 
profissionalizante, preparando-se, assim, para ingressar no mercado de trabalho.

Uma proporção ainda menor (pouco mais de um décimo dos casos) declarou que deseja procurar um emprego. 

Perguntados sobre qual profissão desejam seguir, os alunos da 3ª série do Ensino Médio deram as seguintes 
respostas:
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Tabela 63. Profissões cobiçadas pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Que profissão você escolheu seguir? 3ª EM

Ainda não escolhi 26,0

Profissão ligada às engenharias/ciências tecnológicas 21,1

Profissão ligada às ciências biológicas e da saúde 14,9

Profissão ligada às ciências humanas 11,8

Profissão ligada ao comércio 7,2

Profissão ligada às artes 5,0

Profissão ligada à prestação de serviços 3,5

Professor de ensino fundamental e médio 2,6

Profissão ligada ao turismo e hotelaria 1,8

Não vou seguir nenhuma profissão 1,2

Não respondeu 4,9

Total 100,0

Os dados contidos na tabela evidenciam que, na ocasião em que responderam ao questionário, um quarto 
dos entrevistados ainda não havia escolhido a profissão e que 21,1% preferem as profissões ligadas às 
engenharias/ciências tecnológicas.

9. –  SÍNTESE DO PERFIL DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL 
DE SÃO PAULO

Na rede estadual de ensino de São Paulo, observa-se, nos anos investigadas do Ensino Fundamental, um 
considerável equilíbrio de proporções de alunos dos gêneros masculino e feminino. Entretanto, no Ensino 
Médio, a proporção de meninas (54,9%) passa a ser consideravelmente maior que a de meninos, indicando, 
portanto, a ocorrência de possíveis mecanismos de seleção – como a pressão pelo trabalho externo, que 
atingem mais a população masculina, quando comparada com a feminina.

Cerca de 45,6% dos alunos do Ensino Fundamental que responderam ao questionário declaram-se como de 
cor branca. Esse foi o maior contingente racial, seguido de perto pelo grupo dos que se declararam pardos, 
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que, grosso modo, correspondeu a aproximadamente 38,3% dos entrevistados. Por sua vez, os alunos que se 
consideram negros correspondem a 10,1% dos entrevistados.

Observa-se que, de acordo com as respostas fornecidas, no 7º e 9º anos do EF, 64,9% dos entrevistados 
terminaram o primeiro ciclo do Ensino Fundamental sem nenhum atraso, ou seja, em 04 anos; 8,2% dos 
entrevistados o concluíram com um ano de atraso. Na 3ª série do EM, mais de 74,1% dos entrevistados 
concluíram a primeira parte ou a totalidade do Ensino Fundamental sem atraso na progressão, ou seja, sem 
desistência ou abandono. Em geral, os alunos entrevistados avaliaram positivamente os seus professores, 
indicando que eles são atenciosos, exigentes e interessados no aprendizado dos estudantes. Essa avaliação 
positiva, entretanto, tende a diminuir um pouco com o avançar da escolarização, sendo, portanto, menor no 
Ensino Médio do que no Ensino Fundamental.

Do mesmo modo, os alunos fazem uma boa avaliação de si mesmos e de seus colegas, uma vez que mais 
de 65,7% dos entrevistados concordaram integralmente ou parcialmente com a afirmação de que os alunos 
são muito unidos e que trabalham juntos para resolver problemas. Por outro lado, 80,2% deles apontam a 
ocorrência de um grau razoável de individualismo ao concordarem com a afirmação de que os alunos se 
importam apenas com eles mesmos. Cerca de 73,3% dos alunos atribui às suas escolas nota 7 ou superior. 

A ocorrência de bullying, segundo as respostas dos estudantes, não é generalizada, porém algumas práticas 
dessa natureza são percebidas por uma parcela deles, em particular dos mais jovens. 

As lições de casa são práticas relativamente comuns no cotidiano dos alunos, pois eles declaram, com uma 
considerável frequência, que os professores costumeiramente as passam e corrigem. Entretanto, o padrão da 
frequência de lição de casa tende a diminuir com o avanço da escolarização, a exemplos de outras variáveis 
semelhantes incluídas no questionário.

Quanto ao gênero literário preferido dos alunos do 7º e 9º anos Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 
Médio, as histórias em quadrinhos ainda são as preferidas, mas verifica-se também que cerca de um terço 
dos alunos afirmam gostar de contos, mitos, lendas, romances de amor e poemas. Apenas 11,8% dos alunos 
afirmam não gostar de ler.

O uso de ambientes alternativos para a ministração de aulas não é uma prática generalizada, segundo a 
opinião dos alunos. Nesse sentido, as quadras poliesportivas e os pátios foram os ambientes mais citados 
possivelmente devido às aulas de Educação Física. Por outro lado, laboratórios de informática e de ciências, 
salas de Arte e bibliotecas foram bem menos citados pelos estudantes.

Ainda de acordo com as respostas ao questionário, a grande maioria dos alunos tem acesso à internet e a 
utiliza para realizar trabalhos escolares, mas também para conversar com os amigos e jogar. Quando estão em 
casa, os alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental preferem ouvir musicas e ver televisão.

As respostas indicam ainda que, no Ensino Fundamental, os percentuais de alunos que trabalham fora de casa 
são consideravelmente baixos, chegando a cerca de 9,0% no 9º ano. Por outro lado, no Ensino Médio, 61,7% 
dos alunos entrevistados declaram exercer algum tipo de atividade remunerada.

Quando perguntado aos alunos do Ensino Fundamental sobre o futuro, mais da metade respondeu que deseja 
continuar os estudos e entrar na Universidade. No Ensino Médio, a proporção daqueles que deseja fazer 
universidade é um pouco maior (58,9%), embora a maior parte destes também pretenda continuar trabalhando.
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INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta as informações coletadas no questionário contextual aplicado aos pais dos alunos da 
rede estadual de ensino que participaram da edição de 2013 do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo – SARESP. 

O questionário respondido pelos pais é complementado por uma segunda parte, com questões objetivas 
(de múltipla escolha) destinadas especificamente aos alunos. O questionário abrange diversas dimensões da 
realidade familiar, social, escolar e profissional dos discentes e suas famílias, inclusive questões envolvendo 
a percepção de pais e alunos em relação à qualidade da escola, às atitudes frente ao ensino e às relações 
interpessoais na escola. As respostas dos alunos foram descritas no capítulo anterior deste relatório, que 
também compõe esta série de publicações do SARESP 2013. 

Por sua vez, o questionário destinado aos pais, composto por questões objetivas e respondido por eles em 
seus domicílios, forneceu informações sobre as características socioeconômicas das famílias dos alunos, além 
de respostas para questões levantadas a respeito de diversos aspectos da interação entre os pais e a escola 
e da forma como os pais percebem o processo de escolarização de seus filhos. Para facilitar a apresentação e 
permitir a análise adequada dos resultados, o capítulo do relatório que ora se apresenta foi dividido em seções. 
Na primeira delas, são apresentados o número e a caracterização geral dos respondentes. Na segunda seção, 
apresentam-se as características sociodemográficas dos entrevistados, como a idade e a cor autodeclarada 
dos pais e mães dos alunos. Esta seção também inclui informações de caráter profissional – como a situação 
de trabalho dos entrevistados e econômico – como o índice socioeconômico e cultural das famílias dos alunos. 
Este índice foi calculado com base nas respostas sobre o consumo de determinados bens e serviços, além da 
renda familiar, da escolaridade dos pais e da presença, em casa, de determinados bens culturais.

Na terceira seção, são abordadas as relações dos pais com algumas estratégias de ensino e aprendizagem, 
traduzidas, basicamente, no acompanhamento e apoio aos filhos para fazer as lições de casa. A quarta seção 
trata de impressões dos pais sobre alguns aspectos relevantes da realidade escolar, como a existência, nas 
escolas, de um clima favorável à aprendizagem, a percepção de segurança para os filhos na escola, o nível de 
comunicação entre a escola e os pais etc.

Por fim, na quinta seção, é apresentado um resumo das principais conclusões das seções anteriores. Além 
disso, nos anexos, são detalhados os procedimentos empregados no cálculo dos índices que compuseram 
parte deste relatório. 
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1. – UNIVERSO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES

Os dados da Tabela 1 especificam o número de pais de alunos entrevistados na edição de 2013 do SARESP, 
por anos/série segundo regiões metropolitanas e interior. Observa-se que o questionário foi respondido por 
1.218.276 pais, de um total previsto de 1.453.544 alunos que responderam as provas, resultando, portanto, em 
uma participação de 83,8% da população de alunos considerada.

Tabela 1. – Número de pais que responderam ao questionário contextual, por ano/série:  

Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior

Ano/Série
Rede 

Estadual
RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

2º EF 107.363 73.957 1.531 9.732 2.711 19.432

3º EF 115.440 81.713 1.728 10.085 2.196 19.718

5º EF 94.022 61.226 1.938 7.139 3.357 20.362

7º EF 309.671 148.515 8.314 19.907 12.960 119.975

9º EF 339.687 160.973 8.768 22.958 13.901 133.087

3ª EM 252.093 113.728 8.847 16.555 15.005 97.958

Total 1.218.276 640.112 31.126 86.376 50.130 410.532

A seguir, a Tabela 2 detalha quem, de fato, foi o responsável pelo fornecimento das informações, entre pais, 
mães e outros responsáveis pelos alunos.

Tabela 2. – Participação no preenchimento do questionário (em %)

Quem é o responsável 
pelas informações deste 
questionário?

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Pai 18,2 18,2 18,0 16,1 16,4 14,6 16,9

Mãe 53,3 52,5 54,1 55,3 57,0 54,4 54,4

Os dois (pai e mãe) 17,0 17,3 16,1 19,5 18,7 21,0 18,3

Outro responsável 4,3 4,3 4,9 4,8 4,8 8,1 5,2

Não responderam 7,2 7,7 6,9 4,3 3,1 1,9 5,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 1. – Participação no preenchimento do questionário (em%)

A partir desses dados, observa-se: 

�� dentre os responsáveis pelo preenchimento do questionário, as mães correspondem a pouco mais de 
54,4%, e essa proporção se mantém em todos os anos/série considerados;

�� nesses anos e séries avaliados, os pais representam em média 16,9% dos responsáveis pelo 
preenchimento dos questionários; 

�� os casos em que tanto as mães quanto os pais foram os responsáveis pelo preenchimento do 
questionário são em média 18,3% do total e alcança maior percentual na 3ª série do EM, quando 
atinge cerca de 21,0%.

2. – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.1. ÍNDICE SOCIOECONôMICO E CULTURAL

O Índice Socioeconômico e Cultural (ISE) das famílias entrevistadas foi obtido com base em informações 
referentes à escolaridade dos pais e à posse ou disponibilidade, em casa, de determinados bens de consumo. 
Detalhes sobre o seu cálculo são fornecidos no Anexo A. Para fins de sua interpretação, é suficiente mencionar 
que:
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a)  o ISE foi calculado de modo que se pudesse obter, estatisticamente, uma pontuação que classificasse 
cada respondente do questionário em um nível socioeconômico, de acordo com os bens que possuía 
em casa e com o grau de escolaridade da mãe. Para a análise, foi utilizada a escolaridade da mãe, pois, 
na análise geral dos questionários, verificou-se que as mães foram as principais responsáveis pelo 
preenchimento dos questionários e sua escolaridade, nesse caso, apresenta-se muito próxima à do pai, 
por isso entende-se que a aplicação deste critério não compromete os resultados.

b)  os dados do questionário dos pais, utilizados para o cálculo do ISE, referem-se à posse de bens de 
consumo, ou seja, a indicação, no domicílio do aluno, da quantidade de: TV a cores, rádio, banheiros, 
automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, geladeira, freezer e videocassete e/ou 
DVD.

Estas questões foram então codificadas de acordo com a tabela do Critério Brasil 2013, descrita no Anexo A 
deste capítulo. As tabelas seguintes apresentam a distribuição percentual dos alunos, por anos/série avaliados, 
em função das classes descritas no Critério Brasil.

Tabela 3. – Distribuição das famílias por classe social, segundo o Critério Brasil 2013 (em %)

 

                                           Nível socioeconômico (em%)  

CLASSE 
E

CLASSE 
D

CLASSE 
C2

CLASSE 
C1

CLASSE 
B2

CLASSE 
B1

CLASSE 
A2

CLASSE 
A1

2º EF 2,3 11,8 22,5 33,8 24,7 4,4 0,5 0,0

3º EF 2,5 11,7 22,3 33,7 24,5 4,8 0,5 0,0

5º EF 2,5 12,0 21,7 32,4 25,0 5,6 0,8 0,0

7º EF 1,8 10,3 20,9 33,4 26,7 6,1 0,8 0,0

9º EF 1,3 8,7 19,6 33,4 28,6 7,4 1,0 0,0

3ª EM 1,0 6,7 17,9 33,7 30,6 8,6 1,4 0,1

Tabela 4. – Distribuição das famílias por classe social agrupada, segundo o Critério Brasil 2013 (em %)

Nível 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

CLASSE E 2,3 2,5 2,5 1,8 1,3 1,0

CLASSE D 11,8 11,7 12,0 10,3 8,7 6,7

CLASSE C 56,3 56,0 54,1 54,3 53,0 51,6

CLASSE B 29,1 29,4 30,6 32,8 36,0 39,2

CLASSE A 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,5
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Gráfico 2. – Distribuição das famílias por classe social agrupada, segundo o Critério Brasil 2013 (em %)

Observa-se que a maior parte das famílias estão distribuídas entre as faixas C2, C1 e B2 do nível 
socioeconômico, o que coincide com resultados do SARESP de anos anteriores e de outros institutos de 
pesquisa, que descrevem os alunos concentrados em apenas três faixas de nível socioeconômico. Quando 
as classes socioeconômicas são agrupadas, as Classes B e C incluem cerca de dois terços das famílias. 
Comparando com o ano de 2012, a distribuição social das famílias do SARESP 2013 permaneceu a mesma.

Tabela 5. – Distribuição das famílias por classe social agrupada, segundo o Critério Brasil 2013, 

por Região Metropolitana e Interior (em %) 

Região

Nível Socioeconômico 

TotalCLASSE 
E

CLASSE 
D

CLASSE 
C2

CLASSE 
C1

CLASSE 
B2

CLASSE 
B1

CLASSE 
A2

CLASSE 
A1

RMSP 1,7 9,7 21,7 33,8 26,0 6,1 1,0 0,0 100,0

RMBS 2,0 11,7 24,9 33,5 22,5 4,7 0,7 0,0 100,0

RMC 1,3 7,8 17,1 33,6 31,7 7,5 1,0 0,0 100,0

RM Vale 1,7 9,8 20,1 32,8 28,1 6,6 0,9 0,0 100,0

Interior 1,5 9,0 18,1 33,0 29,5 7,7 1,2 0,0 100,0

Os dados da tabela mostram que as famílias dos alunos de todas as regiões classificam-se na classe econômica 
C2, C1 e B2. Nas Regiões Metropolitanas de São Paulo (RMSP), Campinas (RMC), RM Vale e no Interior, o 
padrão de distribuição dos percentuais mais elevados é do tipo C1, B2. Na Região Metropolitana da Baixada 
Santista (RMBS), o padrão é do tipo C2, C1. 
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2.2. IDADE DOS PAIS

Tabela 6. – Faixa etária do pai ou responsável (em %)

Qual é a faixa de idade do pai 
(ou responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

16 a 24 anos 2,7 2,2 1,5 1,4 1,4 1,8 1,8

25 a 34 anos 38,1 34,0 27,2 20,0 12,0 4,3 22,6

35 a 44 anos 36,7 38,8 42,0 46,3 48,7 42,0 42,4

45 a 59 anos 13,1 14,8 18,5 22,8 28,7 41,3 23,2

60 anos ou mais 1,3 1,5 2,1 2,6 3,2 4,9 2,6

Não responderam ou não sabem 8,1 8,7 8,7 6,9 6,0 5,7 7,4

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

Gráfico 3. – Faixa etária do pai ou responsável (em %)

Observa-se que a maioria dos pais dos alunos se concentra na faixa etária de 35 a 44 anos. O maior percentual 
de pais mais jovens (idade entre 25 e 44 anos) é o dos alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. A faixa 
etária dos pais dos alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio situa-se entre 
35 e 59 anos. 
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2.3. IDADE DAS MÃES

Tabela 7. – Faixa etária da mãe ou responsável (em %)

Qual é a faixa de idade da mãe 
(ou responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

16 a 24 anos 4,9 2,9 1,4 1,2 1,1 1,1 2,1

25 a 34 anos 48,1 45,4 40,1 32,3 22,0 7,6 32,6

35 a 44 anos 33,4 36,1 39,9 45,8 51,8 54,4 43,6

45 a 59 anos 7,3 8,9 11,7 15,3 20,5 32,2 16,0

60 anos ou mais 0,6 0,6 0,9 1,0 1,2 1,9 1,0

Não responderam ou não sabem 5,7 6,1 6,0 4,4 3,4 2,8 4,7

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

Gráfico 4. – Faixa etária da mãe ou responsável (em %)

Observa-se que as mães dos alunos da rede estadual de São Paulo com filhos no 2º, 3º e 5º anos do Ensino 
Fundamental têm idades entre 25 e 34 anos; quase metade das mães dos alunos do 7º e 9º anos do Ensino 
Fundamental têm de 35 a 44 anos; e esta também é a faixa etária da maioria (54,4%) das mães de alunos da 
3ª série do Ensino Médio.
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2.4. COR/RAÇA AUTODECLARADA – PAIS

Tabela 8. – Cor/raça autodeclarada do pai ou responsável (em %)

Qual é a raça ou a cor do pai (ou 
responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Branca 45,3 44,5 45,2 46,4 46,7 50,1 46,4

Negra 12,3 12,8 12,4 12,2 12,4 12,8 12,5

Parda ou mulata 33,9 34,0 33,9 33,8 33,2 30,2 33,2

Amarela/de origem oriental 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 1,9 1,6

Indígena 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,8

Não responderam ou não sabem 6,5 6,7 6,3 5,0 4,9 4,0 5,6

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

Gráfico 5. – Cor/raça autodeclarada do pai ou responsável (em %)

Em sua maioria, os pais dos alunos da rede estadual de São Paulo se autodeclaram brancos, com percentual 
de 46,4%; os que se declararam pardos/mulatos representam 33,2% da população analisada, 1,6% são de 
origem oriental e um percentual ainda menor (0,8%) corresponde aos indígenas.
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2.5. COR/RAÇA AUTODECLARADA – MÃES

Tabela 9. – Cor/raça autodeclarada da mãe (em %)

Qual é a raça ou a cor da mãe (ou 
responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Branca 47,4 47,1 48,2 50,7 52,1 56,3 50,3

Negra 8,6 8,8 8,4 7,9 8,1 8,4 8,4

Parda ou mulata 36,9 37,0 36,4 35,3 34,1 30,4 35,0

Amarela/de origem oriental 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,7 1,5

Indígena 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0 0,8

Não responderam ou não sabem 5,1 5,1 5,0 3,6 3,1 2,2 4,0

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

Gráfico 6. – Cor/raça autodeclarada da mãe (em %)

Em sua maioria, as mães dos alunos da rede estadual de São Paulo se autodeclaram brancas, com percentual 
igual a 50,3%; as que se autodeclaram pardas ou mulatas resultam em um percentual de 35,0% e, à 
semelhança do que se verificou com relação aos pais, cerca de 2,3% são de origem oriental e/ou indígena.
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2.6. SITUAÇÃO DE TRABALHO – PAIS

Tabela 10. – Situação de trabalho do pai (em %)

Qual é a situação de trabalho do pai (ou 
responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Empregado 55,6 54,9 52,3 51,9 52,4 52,4 53,3

Autônomo 17,7 17,6 17,7 17,5 17,1 18,1 17,6

Outra situação 6,5 6,8 8,0 9,1 9,1 8,9 8,1

Dono do próprio negócio 4,6 4,9 5,5 6,1 6,7 6,5 5,7

Desempregado 5,8 5,5 5,6 4,8 4,2 3,6 4,9

Aposentado 1,9 2,0 2,7 3,6 4,4 6,4 3,5

Trabalhador temporário 2,7 2,8 3,1 3,4 2,9 2,3 2,9

Não responderam 5,2 5,5 5,1 3,6 3,2 1,8 4,1

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

Quanto à situação de trabalho dos pais dos alunos, 53,3%, em média, declararam ser empregados, 17,6% 
autônomos e 5,7% donos do próprio negócio. Há 4,9% de desempregados e o desemprego é maior entre os 
pais de alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental. Há também aposentados (3,5%, média do total),  
sendo que, nessa categoria de repostas, o maior percentual destes está dentre os pais de alunos que estão 
na 3ª série do Ensino Médio.

2.7. SITUAÇÃO DE TRABALHO – MÃES

Tabela 11. – Situação de trabalho da mãe (em %)

Qual é a situação de trabalho da mãe (ou 
responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Empregado 42,9 43,5 42,2 42,8 44,6 43,8 43,3

Desempregado 21,2 19,8 19,3 18,2 16,9 16,2 18,6

Autônomo 13,2 13,2 13,1 12,5 12,3 13,7 13,0

Outra situação 9,5 9,8 10,9 12,2 12,2 12,7 11,2

Dono do próprio negócio 3,4 3,6 4,2 4,8 5,0 4,8 4,3

Trabalhador temporário 3,7 3,7 3,9 4,0 3,8 3,3 3,7

Aposentado 1,5 1,5 1,8 2,4 2,8 3,9 2,3

Não responderam 4,6 4,9 4,6 3,1 2,4 1,6 3,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Verifica-se que 43,3% das mães informaram que são empregadas, 13,0% são autônomas e 4,3% donas do 
próprio negócio. Quase 19,0% do total de respondentes informaram estar desempregadas e os percentuais 
mais elevados nessa categoria de respostas está entre as mães de alunos do 2º, 3º e 5º anos do EF.

2.8. SETOR DE TRABALHO – PAIS

Quanto ao tipo de lugar onde o pai ou responsável trabalha, os dados obtidos dos respondentes estão 
apresentados na tabela seguinte.

Tabela 12. – Setor de trabalho do pai (em %)

Tipo de lugar onde o pai (ou responsável) 
trabalha:

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Prestação de serviços 23,1 23,2 22,3 20,0 18,8 17,3 20,8

Indústria 16,9 16,6 17,0 18,6 18,4 18,2 17,6

Comércio 18,0 18,0 16,7 15,0 14,7 14,5 16,2

Agricultura/pesca/pecuária 1,7 1,6 2,1 3,8 16,9 4,0 5,0

Empresas estatais/públicas 3,8 4,0 4,2 4,4 0,6 4,8 3,6

Órgãos da Administração Pública 2,4 2,6 2,7 3,3 4,5 3,9 3,2

Entidades beneficentes/filantrópicas, ONGs 0,7 0,7 0,7 0,6 3,8 0,6 1,2

Os maiores percentuais de resposta aparecem nos segmentos da indústria, do comércio e de prestação de 
serviços e põem em evidência que os setores que mais empregam pais de alunos da rede de ensino estadual 
são o de prestação de serviços e da indústria, que respondem, respectivamente, por cerca de 20,8% e 17,6% 
do total de indicações. O segmento da prestação de serviços emprega os maiores percentuais de pais dos 
alunos do 2º, 3º e 5º anos do EF; nos outros anos/série, são praticamente iguais os percentuais de pais que 
trabalham nos segmentos da prestação de serviços e da indústria.
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2.9. SETOR DE TRABALHO – MÃES

Tabela 13. – Setor de trabalho da mãe (em %)

Tipo de lugar onde a mãe (ou responsável) 
trabalha:

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Comércio 18,8 18,4 17,6 16,1 15,6 14,8 16,9

Prestação de serviços 16,1 16,8 16,3 14,7 14,2 14,3 15,4

Indústria 7,1 7,3 7,2 8,2 8,3 7,8 7,7

Agricultura/pesca/pecuária 0,9 0,9 17,7 2,0 1,9 1,9 4,2

Órgãos da Administração Pública 2,9 3,1 3,3 3,9 4,3 5,2 3,8

Empresas estatais/públicas 3,0 3,2 1,6 3,4 3,7 4,2 3,2

Entidades beneficentes/filantrópicas, ONGs 1,6 1,7 1,1 1,5 1,4 1,2 1,4

As respostas recaem em maior número sobre os segmentos do comércio e da prestação de serviços, e põem 
em evidência que o setor que mais emprega mães de alunos da rede de ensino estadual é o do comércio, que 
responde por 16,9% do total de indicações, e o da prestação de serviços, que responde por 15,4% do total de 
indicações. É oportuno salientar que, entre as categorias de resposta apresentadas às entrevistadas, aquela 
que recebe o maior percentual (pouco mais de 22%) corresponde à situação Não trabalha.

2.10. LOCAL DE NASCIMENTO – PAIS

Tabela 14. – Local de nascimento do pai (em %)

Qual o local de nascimento do pai (ou 
responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Cidade de São Paulo 35,8 35,7 33,2 28,5 27,1 23,7 30,7

Outra cidade do interior do Estado de São Paulo 19,8 19,2 21,7 28,8 29,2 31,1 25,0

Outro estado do Brasil 34,1 34,6 34,4 33,1 34,2 36,5 34,5

Outro país 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6

Não responderam ou não sabem 8,7 8,7 9,0 8,0 8,0 7,2 8,3

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

Observa-se que 34,5% dos pais nasceram em outros estados brasileiros, 30,7% são naturais da cidade de 
São Paulo, 25,0% são paulistas do interior e 1,6% declararam ser de outro país.
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2.11. LOCAL DE NASCIMENTO – MÃES

Tabela 15. – Local de nascimento da mãe (em %)

Qual o local de nascimento da mãe (ou 
responsável)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Cidade de São Paulo 39,2 38,6 36,2 31,3 30,1 26,1 33,6

Outra cidade do interior do Estado de São Paulo 19,4 18,5 21,2 28,8 29,5 31,9 24,9

Outro estado do Brasil 33,4 34,3 33,7 32,3 33,6 36,1 33,9

Outro país 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,6

Não responderam ou não sabem 6,4 6,8 7,2 6,0 5,3 4,6 6,1

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

Observa-se que 33,9% das mães são de outros estados brasileiros, 33,6% são naturais da cidade de São 
Paulo, 24,9% são paulistas do interior e 1,6% declararam ser de outro país.

2.12. TEMPO DE RESIDÊNCIA EM SÃO PAULO – PAIS

Tabela 16. – Tempo de residência dos pais em São Paulo (em %)

Há quanto tempo o pai (ou responsável) mora 
em São Paulo (capital ou interior)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Sempre morou em São Paulo 36,0 35,4 33,3 32,7 32,5 33,0 33,8

Menos de 5 anos 3,2 3,1 3,6 2,8 2,4 2,5 2,9

Mais de 5 anos 4,0 3,8 3,7 3,4 3,1 2,9 3,5

Mais de 10 anos 12,5 12,4 10,9 10,4 9,6 8,0 10,6

Mais de 20 anos 29,4 30,2 31,7 33,9 35,3 37,0 32,9

Não responderam ou não sabem 14,9 15,1 16,8 16,8 17,1 16,6 16,2

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

Conforme se pode constatar por meio das informações da tabela, 77,3% dos pais de alunos da rede estadual 
residem em São Paulo há, no mínimo, 10 anos. Apenas 2,9% do total dos pais residem em São Paulo há 
menos de 5 anos.
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2.13. TEMPO DE RESIDÊNCIA EM SÃO PAULO – MÃES

Tabela 17. – Tempo de residência das mães em São Paulo (em %)

Há quanto tempo a mãe (ou responsável) 
mora em São Paulo (capital ou interior)?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Sempre morou em São Paulo 39,1 38,0 36,2 35,6 35,5 35,4 36,6

Menos de 5 anos 4,0 3,8 4,4 3,4 2,9 2,6 3,5

Mais de 5 anos 4,8 4,4 4,1 3,8 3,4 3,1 3,9

Mais de 10 anos 14,0 14,2 12,6 12,2 11,8 9,8 12,4

Mais de 20 anos 28,5 29,5 31,0 33,4 35,3 38,3 32,7

Não responderam ou não sabem 9,6 10,1 11,7 11,6 11,1 10,8 10,8

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

Analogamente ao que se apurou em relação aos pais, 81,7% das mães de alunos da rede estadual residem 
em São Paulo há, no mínimo, 10 anos. Apenas 3,5% do total das mães residem em São Paulo há menos de 
5 anos.

2.14. TEMPO DE TRAJETO CASA-ESCOLA DOS ALUNOS

Tabela 18. – Intervalo de tempo de percurso casa-escola dos alunos (em %)

Quanto tempo seu filho leva no trajeto de 
sua casa até a escola?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Até meia hora 82,3 82,1 82,6 82,7 82,9 81,4 82,3

De meia hora a 1 hora 10,8 10,6 10,4 11,4 11,7 13,8 11,5

De 1 hora a 2 horas 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,7 2,2

Mais de 2 horas 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6

Não responderam 4,7 5,0 4,5 3,0 2,4 1,3 3,5

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

Um percentual de 82,3% dos pais dos alunos declarou que seus filhos realizam o percurso casa-escola num 
tempo médio de até meia hora. 
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3. – ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

3.1. FREQUÊNCIA DE LIÇÃO DE CASA

Tabela 19. – Afirmativas sobre a lição de casa (em %)

A escola dá lição para seu filho fazer em 
casa?

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre, todos os dias ou quase todos 
os dias 56,1 52,3 49,9 23,5 18,8 15,3 36,0

Sim, algumas vezes, de vez em quando 28,7 31,1 33,1 46,5 48,2 49,8 39,6

Sim, mas é muito pouco, quase nunca 7,8 8,8 9,2 19,9 22,0 23,1 15,1

Não, nunca há lição para fazer em casa 2,3 2,3 2,5 5,6 6,7 7,5 4,5

Não responderam ou não sabem 5,1 5,5 5,3 4,5 4,3 4,3 4,8

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

Observa-se que 56,1% dos pais dos alunos do 2º ano, 52,3% dos pais dos alunos do 3º ano e 49,9% dos 
pais dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental disseram que a escola passa lição de casa todos os dias 
ou quase todos os dias. Esse percentual diminui sensivelmente nos demais anos ou série avaliados e, em 
consequência, a média do total de respostas fica na casa dos 36,0%.  A resposta que prevalece entre os pais 
de alunos de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do EM é a de que a escola passa lição de casa 
algumas vezes. Um percentual de 4,5% dos pais de alunos da rede estadual afirmaram que nunca há lição 
para fazer em casa.

3.2. LIÇÃO DE CASA – DETALHES

A Tabela 20 apresenta a consolidação das respostas dos pais à questão sobre os detalhes do hábito de 
realização da tarefa escolar. A Tabela 21 apresenta os dados consolidados dos hábitos de estudos dos alunos, 
segundo a percepção de seus pais.
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Tabela 20. – Afirmativas sobre detalhes acerca da lição de casa: grau de concordância (em %)

Afirmativa:
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Tem uma mesa para estudar e fazer a lição 61,6 60,7 62,5 60,8 57,8 54,7 59,7

Faz a lição de casa assim que chega da escola 53,3 49,2 44,1 34,5 25,1 18,8 37,5

Faz a lição de casa sempre na frente da televisão 20,0 22,8 26,0 30,2 29,2 24,4 25,4

Faz lição de casa em cima da hora de ir para a escola 7,5 8,1 9,1 14,8 13,5 15,0 11,3

Analisando-se as respostas dos pais dos alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, observa-se que 
perto de 61,0% declararam que seu filho tem uma mesa para estudar e fazer a lição. Na média de todos os 
anos e série, a resposta a esse quesito é de 59,7%.

Quanto ao hábito de fazer a lição de casa, quase metade dos pais de alunos de 2º, 3º e 5º anos do EF 
declararam que seus filhos fazem a lição assim que chegam da escola. Este percentual reduz-se à metade 
com o aumento da escolaridade, chegando a 18,8% para os alunos da 3ª série do Ensino Médio. Em todos os  
anos/série avaliados, existe um percentual médio de 25,4% de pais de alunos que declaram que seus filhos 
fazem a lição de casa sempre na frente da televisão.

Tabela 21. – Afirmativas sobre estudo em casa: grau de concordância (em %)

Seu filho estuda em casa?
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Sim, sempre 57,8 49,1 37,6 20,5 16,4 18,0 33,2

Sim, mas só quando há prova ou exame 21,3 27,6 37,7 49,1 50,6 51,9 39,7

Quase nunca 13,3 15,0 15,5 19,6 21,8 21,5 17,8

Não 2,7 3,1 4,2 7,4 8,5 7,2 5,5

Não responderam 4,9 5,2 5,0 3,4 2,7 1,4 3,8

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

Da Tabela 21 é possível observar, no total de respostas dos pais para a pergunta sobre o hábito de seus 
filhos estudarem em casa, a prevalência de registros para a situação sim, mas só quando há prova ou exame 
(39,7%). Esse percentual é superior a 50,0% nas respostas dos pais de alunos de 9º ano do EF e de 3ª série 
do EM. Quanto ao 2º e 3º anos do EF, 57,8% e 49,1% dos pais de alunos, respectivamente, declararam que 
seus filhos estudam em casa sempre. No total, aproximadamente 23,3% dos pais de alunos declaram que 
seus filhos nunca, ou quase nunca estudam em casa. 
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3.3. COMPREENSÃO DAS LIÇÕES DE CASA PELOS PAIS

Tabela 22. – Afirmativas sobre a compreensão das lições de casa por parte dos pais:  

grau de concordância (em %)

Eu entendo o que os deveres de casa de 
meu filho pedem.

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 64,5 58,6 52,5 41,4 34,9 29,0 46,8

Concordo em parte 24,2 28,9 34,1 39,5 42,2 43,3 35,4

Discordo 3,1 3,9 4,7 9,7 12,9 16,4 8,5

Não responderam ou não sabem 8,2 8,6 8,7 9,4 10,0 11,3 9,4

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

Os dados revelam que cerca de 64,5% dos pais dos alunos de 2º ano, 58,6% dos pais de alunos do 3º ano e 
52,5% dos pais dos alunos de 5º ano do Ensino Fundamental entendem o que é solicitado nas lições de casa. 
À medida que os alunos avançam em sua escolaridade, a porcentagem de concordância total diminui de tal 
forma que, para a 3ª série do Ensino Médio, essa resposta cai para 29,0%.

3.4. AJUDA DOS PAIS NAS LIÇÕES DE CASA

Tabela 23. – Afirmativas sobre a ajuda aos filhos nas lições de casa (em %)

Eu ajudo meu filho a estudar em casa.
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 80,1 77,0 69,0 53,8 41,8 31,9 58,9

Concordo em parte 12,6 15,3 21,9 32,6 38,3 39,3 26,7

Discordo 1,1 1,4 2,8 8,2 14,7 24,5 8,8

Não responderam ou não sabem 6,2 6,3 6,3 5,4 5,2 4,3 5,6

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

80,0% dos pais de alunos do 2º ano, 77,0% dos pais dos alunos do 3º ano e 69,0% dos pais de alunos do 5º 
ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino, concordaram plenamente com a afirmativa de que 
ajudam seus filhos a estudar em casa. Nos demais anos do Ensino Fundamental, esse percentual fica próximo 
à metade dos pais de alunos da rede estadual de ensino e, na 3ª série do EM, é da ordem de um terço o 
quantitativo de pais que concordaram plenamente com a afirmativa. 
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4. – RELAÇÕES COM A ESCOLA

4.1. CLIMA ESCOLAR

A Tabela 24, a seguir, informa o grau de concordância dos pais dos alunos com uma série de afirmativas 
relacionadas à percepção que têm sobre diferentes aspectos do clima escolar, como o respeito dos professores 
pelo corpo discente, o ambiente escolar como facilitador da aprendizagem dos alunos etc.

Tabela 24. – Afirmativas sobre o clima escolar geral: grau de concordância (em %)

Afirmativa:
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Os professores da escola têm respeito pelos 
alunos

73,6 71,6 71,2 53,0 48,7 47,2 60,9

A escola é um ótimo ambiente de estudo para 
os alunos

70,7 69,3 69,7 56,5 50,9 45,2 60,4

O meu filho comporta-se bem na escola 56,4 55,4 55,2 48,1 48,8 58,8 53,8

Meu filho gosta da escola 73,7 71,3 68,3 48,3 39,1 37,1 56,3

Meu filho gosta dos professores 78,7 75,9 73,0 43,9 36,3 35,1 57,2

Esta escola tem muitos problemas relacionados 
ao comportamento dos alunos

22,1 25,1 27,0 44,6 42,5 30,9 32,0

Observa-se, até o 5º ano EF, que todos os aspectos foram avaliados positivamente. A partir do 7º ano EF, é 
menor a proporção de pais que concordam com afirmações colocadas. 

Quando tomados os resultados por ano/série, destacam-se as seguintes situações com os mais elevados 
percentuais de concordância por pais de alunos:

 � Meu filho gosta dos professores, com 78,7%, 75,9 e 73,0% de concordância dos pais dos alunos do, 
respectivamente, 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, e 35,1% de concordância dentre os pais dos 
alunos da 3ª série do Ensino Médio.

 � A escola é um ótimo ambiente de estudo para os alunos, com 70,7% de concordância dos pais dos 
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, e 45,2% de concordância dos pais dos alunos da 3ª série do 
Ensino Médio.

 � O meu filho comporta-se bem na escola, com 48,1% de concordância dos pais dos alunos do 7º ano do 
EF; e 58,8% de concordância dos pais dos alunos da 3ª série do EM.

Registra-se também que, para todos os anos e série avaliados, em média um terço dos pais dos alunos (32,0%) 
afirmou que a escola tem muitos problemas relacionados ao comportamento dos alunos, principalmente os 
pais dos alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental.
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4.2. SEGURANÇA NA ESCOLA

As Tabelas 25 e 26 descrevem, respectivamente, a percepção dos pais em relação à segurança de seus 
filhos na escola e a percepção que têm sobre o quão os seus filhos se sentem seguros na escola. 

Tabela 25. – Afirmativas sobre percepção dos pais com relação à segurança dos filhos na escola:  grau 

de concordância (em %)

Meu filho está seguro na escola.
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 50,2 48,8 48,6 34,2 30,6 31,6 40,7

Concordo em parte 33,4 33,7 33,7 40,2 43,1 45,1 38,2

Discordo 6,2 6,9 7,6 16 17,6 16,2 11,8

Não responderam ou não sabem 10,2 10,6 10,1 9,6 8,7 7,1 9,4

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

Tabela 26. – Afirmativas sobre percepção dos pais com relação ao sentimento de segurança de seus 

filhos quando na escola: grau de concordância (em %)

Meu filho se sente seguro na escola
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 57,9 56,3 55,0 37,7 33,4 33,8 45,7

Concordo em parte 26,2 27,0 27,6 36,4 39,5 42,0 33,1

Discordo 6,7 7,3 8,2 17,2 18,4 16,7 12,4

Não responderam ou não sabem 9,2 9,4 9,2 8,7 8,7 7,5 8,8

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

Observa-se que, em média, 40,7% dos pais concordam plenamente com a afirmativa de que seus filhos estão 
seguros na escola. O grau de concordância é mais alto entre os pais dos alunos do 2º, 3º e 5º anos do Ensino 
Fundamental. Observa-se, ainda, que os pais dos alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série 
do Ensino Médio manifestam percepção positiva de segurança, porém com percentuais mais elevados na 
categoria concordo em parte. Em média,apenas 11,8% dos pais discordam da afirmativa.

Conforme se pode verificar a partir dos dados da Tabela 26, a concordância dos pais em relação à afirmação 
meu filho se sente seguro na escola tem correspondência com as percentagens de concordância para a 
afirmação meu filho está seguro na escola. 
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4.3. COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E OS PAIS

A tabela seguinte reúne os dados relativos ao grau de concordância dos pais, expressos em percentuais, com 
uma série de afirmativas relacionadas à percepção que eles têm sobre diversos aspectos da comunicação 
entre eles e a escola de seus filhos.

Tabela 27. – Afirmativas sobre a comunicação pais-escola: grau de concordância (em %)

Afirmativa:
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

A escola sempre faz reuniões com os pais para 
informar sobre os filhos 85,7 85,3 85,7 81,1 78,7 72,5 81,5

Quando há algum problema, sou rapidamente 
chamado na escola 74,0 73,6 74,5 68,7 65,4 56,7 68,8

Eu recebo informação da escola sobre o 
progresso de meu filho 69,7 68,1 68,4 57,3 52,2 42,1 59,6

Eu sei o que os professores querem de meu filho 62,8 61,2 63,3 51,0 46,5 38,1 53,8

A escola me dá informações claras sobre o que 
ensina ao meu filho 60,2 57,1 56,3 40,8 34,3 25,1 45,6

Eu sou informado sobre o planejamento da escola 53,8 52,7 53,4 40,3 34,0 25,4 43,3

Observa-se que os graus de concordância dos pais em relação às afirmativas: a escola sempre faz reuniões 
com os pais para informar sobre os filhos, quando há algum problema, sou rapidamente chamado na escola e 
eu recebo informação da escola sobre o progresso do meu filho são mais elevados, alcançando médias totais 
superiores a 59,0%, sendo que recebem a valoração mais positiva pelos pais dos alunos de 2º, 3º e 5º anos 
do Ensino Fundamental.  

E em relação ao que se afirma com eu sei o que os professores querem de meu filho, a escola me dá 
informações claras sobre o que ensina ao meu filho e eu sou informado sobre o planejamento da escola, os 
percentuais de concordância são menores, principalmente entre os pais dos alunos de 7º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

4.4. IMPORTÂNCIA DADA À OPINIÃO DOS PAIS

Tabela 28. – Afirmativas sobre a percepção da valorização da opinião dos pais pela escola (em %)

A escola dá importância para a opinião dos 
pais.

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 53,5 52,8 54,3 45,7 41,0 34,2 46,9

Concordo em parte 26,2 26,3 26,3 31,2 35,4 40,8 31,0

Discordo 7,2 7,7 7,6 11,9 13,6 16,4 10,7

Não responderam ou não sabem 13,1 13,2 11,8 11,2 10,0 8,6 11,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Uma vez mais se constata que os pais dos alunos do 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental têm uma 
percepção mais positiva, nesse caso sobre o quanto concordam que suas opiniões são importantes para a 
escola. 53,5% deles concordam plenamente com a afirmativa de que a escola dá importância para a opinião dos 
pais. Nota-se, ainda, que, com relação aos pais de alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série 
do Ensino Médio, a concordância com essa afirmação distribui-se entre as categorias de resposta concordo 
plenamente e concordo em parte. É importante também registrar que 10,7% do total de respondentes, em 
média, manifestaram discordância em relação à afirmativa apresentada nessa questão.

Tabela 29. – Afirmativas sobre a percepção da importância dada pela escola à frequência dos alunos: 

grau de concordância (em %)

A escola não se importa, quando meu 
filho falta.

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 21,6 22,3 22,4 22,6 21,1 19,9 21,7

Concordo em parte 15,1 15,3 15,3 22,3 26,6 32,3 21,2

Discordo 51,4 50,5 51,4 44,4 42,5 39,3 46,6

Não responderam ou não sabem 11,9 11,9 10,9 10,7 9,8 8,5 10,6

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

Frente à afirmação de que a escola não se importa com a falta do aluno, cerca de 46,6% dos respondentes 
discordaram e cerca de 42,9% concordaram com a afirmativa, na íntegra ou parcialmente. Os mais elevados 
percentuais para a discordância foram assinalados pelos pais de alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino 
Fundamental.

4.5. VALORIZAÇÃO DA ESCOLA PELA COMUNIDADE

Tabela 30. – Afirmativas sobre a valorização da escola pela comunidade: grau de concordância (em %)

A escola é valorizada pela 
comunidade.

 
Média

2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Concordo plenamente 49,4 49,2 49,0 37,6 34,0 31,3 41,8

Concordo em parte 30,6 30,1 30,4 35,8 39,4 43,2 34,9

Discordo 7,7 8,2 8,3 15,0 16,4 17,6 12,2

Não responderam ou não sabem 12,3 12,5 12,3 11,6 10,2 7,9 11,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Menos da metade dos pais concordou plenamente com a afirmativa de que a escola é valorizada pela 
comunidade; 34,9% concordam  parcialmente com a afirmativa. Uma vez mais há diferenças nas respostas 
dos pais de alunos do 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, que fazem uma avaliação muito mais positiva 
da valorização da escola pela comunidade, e isso fica evidenciado tanto pelos percentuais de 49,4%, 49,2% e 
49,0% de pais que concordam plenamente com a afirmativa, quanto pelos 8,0%, em média, que discordam.

4.6. CONFIANÇA NA ESCOLA

A tabela seguinte apresenta o grau de concordância dos pais com uma série de afirmativas relacionadas à 
confiança que depositam na escola como local de formação educacional de seus filhos. 

Tabela 31. – Afirmativas sobre a confiança dos pais na escola: grau de concordância (em %)

Afirmativas:
 

Média
2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Eu considero que os professores são muito 
capazes 71,9 69,8 70,2 57,0 53,4 49,0 61,9

A escola de meu filho sabe preparar as crianças 
para o futuro 59,7 58,0 60,2 48,4 42,6 34,2 50,5

Se eu pudesse pagar, meu filho iria para uma 
escola particular 45,6 47,8 48,5 53,9 53,3 50,1 49,9

Eu gostaria que meu filho estudasse em outra 
escola 22,9 24,0 25,6 28,1 28,4 23,1 25,4

As informações da tabela evidenciam que entre todos os aspectos avaliados, aquele que recebeu o mais 
elevado percentual de concordância corresponde à afirmação eu considero que os professores são muito 
capazes, que entre os pais dos alunos de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental aparece com cerca de 70,0% 
de concordância. A afirmativa a escola de meu filho sabe preparar as crianças para o futuro também recebeu 
avaliação positiva nesse mesmo grupo de pais de alunos, mas a concordância com essa afirmação entre os 
pais de alunos da 3ª série do EM cai consideravelmente. Quanto à afirmativa se eu pudesse pagar, meu filho 
iria para uma escola particular, o mais elevado percentual de concordância (53,0%) vem de pais de alunos dos 
7º e 9º anos do Ensino Fundamental, e nesse mesmo grupo é apenas um pouco maior a concordância que 
têm com relação à afirmação eu gostaria que meu filho estudasse em outra escola. Para essa afirmação, a 
percentagem de concordância dos pais fica entre 22,9%, no 2º ano EF, e 28,4% no 9º ano EF. 
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5. –  SÍNTESE DO PERFIL DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO PAULO

As diversas observações, apresentadas e discutidas nas seções anteriores deste capítulo e no Anexo B, 
podem ser assim resumidas:

�� As mães dos alunos foram as principais responsáveis pelas respostas fornecidas a pouco mais da 
metade dos questionários aplicados e, em 18,3% dos casos, responderam ao questionário juntamente 
com os pais dos alunos. 

�� 63,8% das famílias dos alunos da rede estadual paulista possuíam uma renda mensal entre  
R$ 850,00 a R$ 2.125,00 na ocasião da aplicação da pesquisa. 

�� Os domicílios dos alunos da rede estadual paulista, independentemente de seu nível socioeconômico, 
contam com disponibilidade quase universal dos serviços básicos de luz elétrica, água encanada, coleta 
de lixo e esgoto. Ainda com relação ao perfil socioeconômico dos alunos, observam-se determinadas 
variáveis referentes à posse de bens de consumo específicos, como televisão e geladeira.

�� Cerca de 70% dos pais declararam ter computador em casa, o menor índice esta entre os pais do Vale 
do Paraíba, cerca de 60% possuem internet o menor índice esta entre os pais do Vale do Paraíba e 
pouco mais de 44,2% possuem automóvel o menor índice esta nos pais da Baixada Santista. 

�� Alguns itens de caráter cultural, como dicionários, livros educativos e obras de literatura, são 
relativamente comuns nos domicílios dos entrevistados, apresentando frequências totais que chegam 
a dois terços dos casos ou mais. Por outro lado, a presença de periódicos de informação, como 
revistas e jornais, é bem mais reduzida, ficando abaixo de um terço dos casos.

�� A faixa etária dos 35 aos 44 anos é a de maior frequência tanto entre os pais quanto entre as mães 
dos alunos da rede estadual paulista de ensino, correspondente a quase a metade dos casos.

�� 46,4% dos pais e 50,3% das mães declararam ser de cor branca; por outro lado, os que se declararam 
pardos correspondem a, aproximadamente, um terço dos casos e 12,5% dos pais e 8,4% das mães 
declararam ser negros.

�� 53,3% dos pais trabalham como empregados e pouco mais de 17,6% deles, como autônomos. A 
prestação de serviços é o setor que mais emprega os pais, correspondendo a 20,8% dos casos; o 
segundo setor que mais emprega é o da indústria, com 17,6%, e o terceiro é o comércio, com 16,2%. 
Por outro lado, a agricultura emprega apenas 5,0% dos pais.

�� Em relação às mães, também se observa que a classe das assalariadas é a mais frequente (43,3% 
dos casos). Mais de um quinto das mães não exerce atividades remuneradas. Entre as que o fazem, 
o comércio é o que mais emprega (16,9% dos casos), seguido do setor de serviços (15,4%).
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�� Pouco mais de 57% dos pais e das mães são naturais do Estado de São Paulo.

�� As famílias dos entrevistados vivem razoavelmente próximo das escolas de seus filhos, visto que, em 
82,3% dos casos, o tempo de trajeto do estudante, de sua casa até a escola, é de, no máximo, meia 
hora.

�� Pouco mais de um terço do total de pais declarou que a escola sempre passa lições de casa para seu 
filho; entretanto, quando se consideram os números, verifica-se que a resposta a essa pergunta variou 
consideravelmente, de acordo com as séries dos alunos cujos pais responderam ao questionário: foi 
próxima dos 56,1% entre os pais de alunos do 2º ano, de 52,3% entre os pais de alunos do 3º ano e de 
49,9% entre os pais de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e de 15,3% entre os pais de alunos 
da 3ª série do Ensino Médio. Por outro lado, quase um terço dos entrevistados disse que, de vez em 
quando, são passadas lições de casa para seus filhos.

�� 46,8% dos pais declararam que entendem os deveres de casa que são passados a seus filhos. 
Porém, novamente, houve uma considerável diferença entre os anos/série quanto às respostas a 
essa pergunta: a compreensão plena do dever de casa foi muito maior entre os pais cujos filhos são 
alunos dos anos/série mais fundamentais do que entre aqueles cujos filhos estão no ensino médio.

�� Também a ajuda aos filhos nas lições de casa diminuiu paulatinamente com o avançar da escolarização: 
80,1% dos pais dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, 77,0% dos pais dos alunos do 3º ano 
e 69,0% dos pais dos alunos do 5º ano responderam que ajudam seus filhos com as lições de casa 
e, seguindo essa tendência, apenas 31,9% dos pais dos alunos do ensino médio concordaram com 
essa afirmativa.

�� Em geral, os pais avaliaram favoravelmente o clima nas escolas de seus filhos, pois tenderam a 
concordar com as afirmativas de que os professores da escola respeitam os alunos, que a escola é um 
ótimo ambiente de estudo para seus filhos, que seu filho tem um bom comportamento na escola, etc.

�� Em relação à questão da segurança na escola, a resposta mais frequente (40,9% dos casos) entre 
os pais foi a de que concordam plenamente com a afirmativa de que seu filho está seguro na escola. 
Por outro lado, uma frequência quase igual (34,0% do total de casos) correspondeu à concordância 
parcial com essa afirmativa.

�� Também a maioria dos pais concordou com a afirmativa de que a escola reúne-se periodicamente 
com eles para informar sobre seus filhos, e também declarou que é rapidamente chamada à escola, 
quando há algum problema com os estudantes. Por outro lado, houve um menor grau de concordância 
com a afirmativa de que a escola dá informações claras sobre o que ensina aos alunos e com a de que 
o planejamento da escola é informado aos pais.
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ANEXO A

CÁLCULO DOS ÍNDICES – NOTA TÉCNICA

ÍNDICE SOCIOECONôMICO – CRITÉRIO BRASIL

Este índice foi obtido com base em informações referentes à posse de determinados bens de consumo e da 
escolaridade dos pais.

Em relação aos bens de consumo, consideram-se as respostas relativas às quantidades indicadas pelo 
entrevistado, atribuindo-se valores estabelecidos pela tabela do Critério Brasil. O mesmo se faz em relação às 
indicações de grau de escolaridade do chefe de família, nesse caso do pai ou da mãe do docente entrevistado.

Posse de Itens Não tem
Tem (quantidade)

1 2 3 4

Televisores em cores 0 1 2 3 4

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2

Rádios 0 1 2 3 4

Banheiros 0 4 5 6 7

Automóveis 0 4 7 9 9

Empregadas Mensalistas 0 3 4 4 4

Máquinas de Lavar 0 2 2 2 2

Geladeira 0 4 4 4 4

Freezer(*) 0 2 2 2 2

(*) independente ou 2ª porta da geladeira

Grau de instrução do chefe de família

Nomenclatura Antiga Pontos Nomenclatura atual

Analfabeto/Primário incompleto 0 Analfabeto/até 3ª série do Ensino Fundamental

Primário completo 1 4ª série do Ensino Fundamental

Ginasial completo 2 Ensino Fundamental completo

Colegial completo 4 Ensino Médio completo

Superior completo 8 Ensino Superior completo

O índice é, então, calculado somando-se a pontuação de acordo com os bens declarados e a escolaridade dos 
pais. Todos os dados foram processados pelo software SPSS 18.
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Nos escores obtidos para todo o Estado de São Paulo, obteve-se uma tabela dividida em classes, determinadas 
por meio da tabela do Critério Brasil com alterações válidas a partir de 01/01/2013 e, posteriormente, associada 
a valores, em reais, associados à renda familiar média. 

Intervalos de pontos por classe

Classe CCEB2008

Classe A1 42 a 46 pontos

Classe A2 35 a 41 pontos

Classe B1 29 a 34 pontos

Classe B2 23 a 28 pontos

Classe C1 18 a 22 pontos

Classe C2 14 a 17 pontos

Classe D 8 a 13 pontos

Classe E 0 a 7 pontos

Renda familiar por classe

Classe CCEB2008
Renda familiar média

 (em R$)

Classe A1 14.366,00

Classe A2 8.099,00

Classe B1 4.558,00

Classe B2 2.327,00

Classe C1 1.391,00

Classe C2 933,00

Classe D 618,00

Classe E 403,00

http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=835
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ANEXO B

DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS COMPONENTES DOS ÍNDICES – PERCENTUAIS DE 
RESPOSTAS

B.1. ÍNDICE SOCIOECONôMICO E CULTURAL

Região 

Qual é a renda familiar de seu domicílio, ou seja, a soma dos salários dos que trabalham e moram na sua casa?

Até R$ 850,00 De R$ 851,00 a 
R$ 1.275,00

De R$ 1.276,00 
a R$ 2.125,00

De R$ 2.126,00 
a R$ 4.250,00

Mais de  
R$ 4.251,00

Nenhuma 
renda

Não sabe/não 
quer responder

RMSP 16,4 24,3 22,4 12,3 3,1 1,5 16,0

RMBS 19,0 24,2 21,7 11,5 2,8 1,9 15,7

RMC 11,3 22,4 26,1 18,1 4,5 0,9 13,7

RM Vale 18,1 24,7 22,3 12,8 3,3 1,8 14,1

Interior 15,3 24,4 25,9 15,0 3,4 1,2 12,2

Região 

Qual é o grau de escolaridade do pai (ou responsável)?

Não 
estudou

EF (1º a 
5º ano) 

incompleto

EF (1º a 
5º ano)

completo

EF (1ºa 
9º ano) 

incompleto

EF (1ºa 
9º ano) 

completo

EM 
incompleto

EM 
completo

ES 
incompleto

ES 
completo

RMSP 3,6 13,3 8,2 13,8 9,5 7,9 24,7 3,7 4,4

RMBS 4,1 14 8 14,9 9,5 7,2 23,4 3,3 4,1

RMC 3 12,2 9,1 13,8 10,6 7,2 26,4 3,7 4,7

RM Vale 3,1 13,3 9,2 12,8 9 7,1 27,8 3,5 4,8

Interior 3,3 15,4 11,1 14,5 10,6 6,7 22,6 2,8 4,2

Região 

Qual é o grau de escolaridade da mãe (ou responsável)?

Não 
estudou

EF
(1º – 5º 

ano) 
incompleto

EF
(1º – 5º 

ano) 
completo

EF  
(1º – 9º 

ano) 
incompleto

EF  
(1º – 9º 

ano) 
completo

EM 
incompleto

EM 
completo

ES 
incompleto

ES 
completo

RMSP 2,6 9,2 8,1 13,9 10,2 8,6 30,5 4,8 5

RMBS 2,6 10,4 8,4 16 10,9 9,2 27,3 3,7 4,3

RMC 2,3 9,2 9,4 14,8 11,5 8,5 29,8 4 4,7

RM Vale 2,4 10,5 9,7 14,4 10,5 8,6 29 3,9 5,1

Interior 2,7 12,5 11,4 15,1 11,5 7,9 25 3,3 5,1
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B2. OUTRAS VARIÁVEIS SOCIOECONôMICAS

Na sua casa você tem: RMSP RMBS RMC RMVale Interior

Jornal diário
Sim 21,4 27,7 22,4 20,6 18,1

Não 72,4 67 72,6 74,8 77,7

Revista de informação geral 
(Veja, Isto É etc.)

Sim 28,6 32,1 26,6 27,2 23,6

Não 64,6 61,9 67,9 67,7 71,7

Dicionário
Sim 78 79,8 77,6 81,2 77,2

Não 15,9 14,9 17,3 14,4 18,8

Livros (romance, ficção etc.)
Sim 75,4 71,8 75,4 79 74,2

Não 18,4 22,5 19,5 19,5 21,8

Livros educativos, enciclopédia
Sim 71,6 71,6 68,6 71,7 66,7

Não 23 23,7 27 24,3 29,7

B3. ITENS DE CONSUMO

Indique quais e quantos bens e serviços 
domésticos listados abaixo você possui 
em casa:

RMSP RMBS RMC RMVale Interior

Televisão em cores (em 
funcionamento ou em 
conserto)

Não tem 3,7 3,5 4,7 3,2 3,6

Um 34,7 34,7 36,3 35,8 37,7

Dois 36,7 36,9 37,1 37,7 36,2

Três 15,7 16,3 14,2 15,3 14,9

Quatro ou + 4,9 4,8 4,3 5,1 4,8

Rádio (em funcionamento ou 
em concerto), excluindo rádio 
do automóvel

Não tem 21,8 28,1 20,7 20,1 18,3

Um 52,9 51,3 52,4 53,8 53,9

Dois 15,3 12,6 17,1 17,2 18,4

Três 3,8 3,0 4,5 4,2 4,8

Quatro ou + 1,2 0,9 1,5 1,3 1,5

Banheiro (incluindo de 
empregada e lavabo com vaso 
sanitário)

Não tem 8,0 8,9 6,3 6,6 6,3

Um 63,8 61,1 61,0 62,4 61,4

Dois 18,2 20,5 22,8 21,9 23,3

Três 3,8 4,2 4,8 4,5 4,8

Quatro ou + 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
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Automóvel (uso de passeio)

Não tem 47,4 55,8 31,8 40,1 32,7

Um 40,0 33,9 50,9 46,1 50,5

Dois 6,0 4,6 10,9 8,3 11,0

Três 1,0 0,9 1,7 1,3 1,9

Quatro ou + 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6

Empregada (mensalista e que 
trabalhe pelo menos de 2ª a 6ª 
feira)

Não tem 88,4 89,2 90,2 90,4 90,8

Um 4,8 4,7 4,4 4,6 4,5

Dois 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0

Três 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Quatro ou + 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

Aspirador de Pó (em 
funcionamento ou em 
conserto)

Não tem 60,9 64,3 54,5 60,3 60,6

Um 31,5 28,9 39,0 33,7 34,0

Dois 1,6 1,5 1,7 1,5 1,5

Três 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Quatro ou + 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Máquina de lavar roupa 
(em funcionamento ou em 
conserto)

Não tem 13,1 13,7 10,7 14,5 14,0

Um 74,6 75,7 76,3 74,9 74,0

Dois 6,2 5,1 8,0 5,9 7,7

Três 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6

Quatro ou + 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Videocassete e/ou DVD 
(em funcionamento ou em 
concerto)

Não tem 13,5 14,8 15,9 15,4 14,9

Um 64,3 64,2 64,2 65,3 65,7

Dois 13,8 13,3 13,1 12,7 13,2

Três 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1

Quatro ou + 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Geladeira (em funcionamento 
ou em concerto)

Não tem 5,7 5,9 4,9 5,7 5,1

Um 82,0 80,4 81,0 81,8 80,8

Dois 5,9 7,8 8,6 7,6 9,4

Três 0,7 1,0 0,8 0,8 0,8

Quatro ou + 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Freezer (aparelho independente 
ou parte de geladeira duplex)

Não tem 52,0 51,9 52,8 57,7 56,2

Um 39,1 39,3 39,1 35,2 36,6

Dois 2,4 3,0 2,8 2,4 2,8

Três 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Quatro ou + 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
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Telefone fixo

Não tem 34,7 38,3 39,6 45,3 50,5

Um 54,6 52,0 50,8 46,6 41,6

Dois 4,1 3,7 4,1 3,3 3,4

Três 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6

Quatro ou + 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Computador

Não tem 23,1 25,1 19,5 26,3 25,7

Um 58,5 56,5 59,2 55,6 56,4

Dois 9,6 10,0 12,8 10,7 11,0

Três 2,3 2,6 3,2 2,7 2,5

Quatro ou + 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8

TV a cabo, parabólica ou por 
assinatura

Não tem 39,2 35,5 30,2 40,3 39,0

Um 46,1 50,3 54,3 46,9 48,8

Dois 6,8 6,7 8,8 6,8 6,7

Três 1,5 1,6 1,6 1,3 1,2

Quatro ou + 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Forno Micro-ondas

Não tem 21,5 27,0 22,2 34,6 30,9

Um 69,6 64,8 70,1 58,6 62,5

Dois 2,4 2,3 2,4 2,1 2,1

Três 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

Quatro ou + 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Internet

 

Não tem 30,2 31,1 27,6 35,8 34,7

Um 60,5 60,3 64,3 56,9 58,5

Dois 2,4 2,4 2,5 2,3 2,3

Três 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6

Quatro ou + 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

B4. ITENS DE PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

O seu domicílio tem: RMSP RMBS RMC RMVale Interior

Água encanada 93,2 92,6 95,0 93,5 94,4

Esgoto 82,3 80,7 84,4 83,7 88,6

Luz elétrica 92,5 93,1 94,2 94,5 95,0

Gás encanado 21,4 21,6 23,3 20,8 24,0

Serviço de coleta de lixo 88,7 88,2 92,4 91,0 89,5
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INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o perfil dos professores dos 2º, 3º, 5º, 7º e 9º Anos do Ensino Fundamental e da 3ª 
Série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, obtido a partir das informações coletadas no questionário 
contextual que lhes foi aplicado como parte dos procedimentos avaliativos do Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP 2013.

Os questionários destinados a esse grupo de integrantes da equipe escolar foram aplicados de forma 
eletrônica, on-line, via plataforma web desenvolvida pela Prodesp/SEE em computadores disponibilizados nas 
próprias escolas de atuação dos docentes entrevistados. 

Os questionários reúnem informações sobre uma grande diversidade de fatores relacionados às características 
individuais, acadêmicas, profissionais e culturais dos professores, bem como as suas percepções sobre os 
impactos da interferência de fatores intra e extra escolares sobre o rendimento dos alunos e sobre a melhoria 
do ensino de sua escola. Nesse sentido, constituem fontes de informação valorosa na definição de políticas 
públicas coerentes e eficazes. 

Para facilitar a apresentação e permitir a análise adequada dos resultados, este capítulo do relatório dos 
Estudos do SARESP 2013 foi dividido em duas partes: a Parte I, relacionada ao questionário preenchido pelos 
professores de 2º, 3º e 5º Anos do Ensino Fundamental, e a Parte II, em que são apresentados e analisados 
os resultados apurados no instrumento respondido pelos docentes dos 7º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e na 3ª série do Ensino Médio.

Na sistematização do estudo, os dados foram analisados pelos seguintes aspectos:

	 Características sociodemográficas;

	 Trajetória profissional e acadêmica dos professores, mobilidade funcional, práticas de formação 
continuada e de atualização profissional; 

	 Participação na gestão e na vida escolar;

	 Práticas de ensino; 

	 Percepção acerca do clima escolar e dos fatores associados à aprendizagem dos alunos;

	 Percepção da influência de fatores interescolares sobre o aprendizado.

Há, ainda, sessões dedicadas à descrição de características específicas dos professores que atuam na rede 
estadual de Ensino. São informações detalhadas por estratos significativos da população-alvo, como, por 
exemplo, dados específicos do ano escolar ou da disciplina lecionada (Português, Matemática, História e 
Geografia), e ainda, por vezes, pela Região Metropolitana (São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do 
Paraíba e Litoral e Interior). 

Os dados aqui apresentados fornecem um quadro bastante rico e detalhado das características dos 
professores da rede estadual de São Paulo. E, além de realizar um amplo registro descritivo, este relatório 
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também consegue informar a pesquisadores, autoridades educacionais e profissionais do ensino a existência 
e o comportamento de um grande leque de variáveis que, seguramente, podem ser de grande interesse para 
a realização de investigações científicas sobre o ensino e a aprendizagem, bem como para o embasamento 
de políticas e práticas educacionais.

Assim, é importante assinalar que estudos qualitativos da realidade escolar certamente são necessários para 
complementar as informações mais abrangentes do questionário dos gestores, esclarecendo aspectos não 
captados do cotidiano escolar. Mesmo assim, os resultados aqui reunidos são importantes, principalmente 
porque fornecem um diagnóstico abrangente que permite a diretores e coordenadores nele se reconhecerem 
e se situarem.
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1. – UNIVERSO AVALIADO

Tabela 1. – Número de professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, entrevistados  

por Região Metropolitana e Interior

Ano Total
RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

2º EF 3.303 65 443 122 911 4.844

3º EF 3.476 69 442 89 898 4.974

5º EF 2.807 74 321 148 959 4.309

Total 9.586 208 1.206 359 2.768 14.127

A partir da Tabela 1, é possível observar que, do total de 14.127 professores da rede estadual de São Paulo, 
que atuam no 2°, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, e que responderam ao questionário contextual, 9.586 
deles são da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 208 da Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS), 1.206 da Região Metropolitana de Campinas (RMC), 359 da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte (RM Vale) e 2.768 deles são do Interior.

2. – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.1. SEXO

Tabela 2. – Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por sexo (em %)

Sexo Total 
Feminino Masculino

2º EF 98,8 1,2 100,0

3º EF 97,7 2,3 100,0

5º EF 95,3 4,7 100,0
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Gráfico 1: Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por sexo (em %)

Observa-se que para todos os anos escolares considerados, os percentuais de mulheres são extremamente 

altos, representando, em média, 97,3% dos entrevistados.

2.2. FAIXA ETÁRIA

Tabela 3. – Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por faixa etária (em %)

Faixa etária Média
2º EF 3º EF 5º EF

Vinte anos 4,4 3,7 4,4 4,2

Trinta anos 16,7 16,9 15,9 16,5

Quarenta anos 43,6 44,7 47,2 45,2

Cinquenta anos ou mais 35,3 34,7 32,5 34,2

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

97%

3%

Feminino Masculino
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Gráfico 2. – Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por faixa etária (em %)

A faixa dos 40 anos é a que acumula mais professores, tanto no 2º quanto no 3º e 5º anos do Ensino 
Fundamental, correspondendo a quase metade dos entrevistados. A segunda faixa de maior frequência é 
a dos 50 anos ou mais, em que se concentram 34,2% dos docentes. A faixa etária menos frequente é a de 
professores mais jovens, na faixa dos 20 anos, que reúne 4,2% dos docentes entrevistados. 

É possível observar, também, que, para a variável faixa etária, não há diferenças muito significativas em 
relação aos três anos escolares considerados, 2º ano, 3º ano e 5º ano do Ensino Fundamental: a diferença mais 
relevante foi de 3,6 pontos percentuais para a faixa dos 40 anos (que inclui 43,6% dos professores do 2º ano 
e 47,2% dos professores do 5º ano).

2.3. COR AUTODECLARADA

Tabela 4. – Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por cor autodeclarada (em %)

Você se considera
  

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Branco 72,2 70,8 72,9 72,0

Pardo ou mulato 19,1 21,2 17,7 19,3

Negro 7,6 6,9 8,1 7,5

Amarelo/de origem oriental 0,8 0,9 1,0 0,9

Indígena 0,2 0,3 0,4 0,3

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

A grande maioria dos entrevistados – quase 72,0% – declarou-se de cor branca. A segunda classe mais 
frequente foi a dos pardos/mulatos, correspondendo a 19,3% dos professores, seguida da classe dos negros, 
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que corresponde a 7,5% dos entrevistados. Amarelos e indígenas somam apenas 2,7% dos professores. 
Novamente, em relação a esta variável, não há diferenças consideráveis quando se observam os percentuais 
de cada um dos anos considerados ou quando se leva em conta o percentual total.

2.4. RENDA FAMILIAR MENSAL

Tabela 5. – Renda familiar do professor de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental (em %)

Qual a sua renda familiar? Média
2º EF  3º EF 5º EF

Menos de R$ 1.900,00 6,7 6,0 4,9 5,9

De R$ 1.900,00 a R$ 2.250,00 23,1 21,4 19,6 21,4

De R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00 44,9 45,7 45,0 45,2

De R$ 4.501,00 a R$ 6.750,00 16,8 18,1 20,3 18,4

Acima de R$ 6.750,00 8,5 8,8 10,2 9,2

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

Observa-se que a maior parte dos professores entrevistados – aproximadamente 66,6% – declara estar na 
faixa de renda familiar que varia entre R$ 1.900,00 e R$ 4.500,00. Mais especificamente, a renda familiar de 
quase metade dos professores – 45,2% – varia entre R$ 2.251,00 e R$ 4.500,00. Ademais, não são grandes 
as diferenças significativas entre os valores predominantes para professores do 2º, 3º e 5º anos do Ensino 
Fundamental quando observados isoladamente.

Tabela 6. –  Tempo médio do percurso casa-escola – Professores de 2º, 3º e 5º anos do  

Ensino Fundamental (em%)

Em quanto tempo você faz  o 
trajeto de sua casa até a escola?

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Até meia hora 64,0 66,0 70,0 66,7

De meia hora a 1 hora 24,0 23,3 21,1 22,8

De 1 hora a 2 horas 9,7 9,0 7,4 8,7

Mais de 2 horas 2,3 1,7 1,5 1,8

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

Conforme se pode observar na tabela anterior, 64,0% dos professores do 2º ano do Ensino Fundamental, 
66,0% dos professores do 3º ano do Ensino Fundamental e 70,0% dos professores do 5º ano residem em 
local próximo à escola em que lecionam: levam até meia hora no trajeto para a escola. Em seguida, é possível 
observar que 24,0% dos docentes do 2º ano, 23,3% dos de 3º ano e 21,1% dos docentes do 5º ano levam até 
1 hora para chegar na escola em que trabalham. Somando o total de professores que se encontram nestas 
duas faixas de tempo de trajeto, verifica-se que 89,5% dos professores entrevistados não levam mais que 
uma hora para chegarem na escola em que lecionam.
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3. – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

3.1. TEMPO DE DOCÊNCIA

Tabela 7. – Professores de 2º, 3º e 5º anos Ensino Fundamental, por tempo de docência (em %)

Há quantos anos você exerce esse cargo? Média
2º EF 3º EF 5º EF

Menos de 01 ano 3,7 3,1 2,9 3,2

De 01 a 02 anos 5,1 4,7 3,7 4,5

De 03 a 05 anos 6,2 5,8 5,3 5,8

De 06 a 08 anos 10,2 10,3 10,7 10,4

De 09 a 10 anos 4,2 5,3 3,8 4,4

De 11 a 15 anos 8,7 8,1 8,9 8,6

De 16 a 20 anos 14,9 13,4 14,1 14,1

Mais de 20 anos 47,0 49,3 50,6 49,0

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

Gráfico 3. – Distribuição de professores de 2º, 3º e 5º anos Ensino Fundamental, 

por tempo de docência (em %)
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Em todos os anos escolares analisados, quase metade dos professores – 49,0% – afirmou estar há mais de 20 
anos no cargo. Também foi bastante elevado o percentual de respondentes que declararam estar no magistério 
por um período de 11 a 20 anos, correspondendo a 22,7% dos docentes participantes do questionário. O 
período de tempo em magistério que vai de a seis a dez anos está representado por 14,8% dos professores. 
Profissionais com menos de 05 anos de experiência representam, de acordo com as respostas, 13,5% do 
total dos professores entrevistados. 

Vale também observar que a diferença entre o tempo de docência dos professores do 2º, 3º e 5º anos é pouco 
significativa.

3.2. TEMPO DE ATUAÇÃO NA MESMA ESCOLA

Tabela 8. – Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental,  

por tempo de atuação na mesma escola (em %)

Há quantos anos você exerce 
esse cargo nesta unidade?

Média
 2º EF 3º EF 5º EF

Menos de 01 ano 20,6 19,2 15,7 18,6

De 01 a 02 anos 13,7 12,5 10,5 12,3

De 03 a 05 anos 31,5 30,8 29,3 30,6

De 06 a 08 anos 14,4 15,2 17,3 15,6

De 09 a 10 anos 4,0 4,2 4,2 4,1

De 11 a 15 anos 6,2 6,6 8,9 7,1

De 16 a 20 anos 5,5 6,8 8,0 6,7

Mais de 20 anos 4,1 4,7 6,1 5,0

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

Os dados acima revelam que cerca de 69,1% dos professores declararam atuar na mesma escola há 03 anos 
ou mais. Evidenciam ainda que 5,0% de todos os entrevistados afirmaram atuar na mesma escola há mais 
de 20 anos e, por outro lado, 18,6% dos professores responderam que estão na mesma escola há menos de 
01 ano.
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Gráfico 4. – Distribuição de professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por tempo de 

atuação na mesma escola (em %)
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Gráfico 5. – Distribuição de professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, 

por número de escolas onde atuam (em %)
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Gráfico 6. – Distribuição de professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, 

por rede de ensino onde atuam (em %)
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É possível verificar na Tabela 11 apresentada, que 71,0% do total de respondentes revelararam não ter cursado 
e nem estar cursando qualquer tipo de pós-graduação. Olhando especificamente para cada um dos anos 
escolares, observa-se que o percentual de professores que, segundo as respostas fornecidas, não fazem ou 
não fizeram uma pós-graduação é um pouco maior entre os do 2º ano: 72,8% contra 71,1% dos professores 
do 3º ano e 69,2% dos professores do 5º ano. As respostas revelam ainda que, entre aqueles que fizeram pós-
graduação, a maior parte – 27,8% – optou por cursos de especialização/lato sensu. Apenas 1,1% dos docentes 
entrevistados optaram por uma pós-graduação stricto sensu.

3.6. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tabela 12. Professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por meio de atualização 

profissional e por Região Metropolitana e Interior (em %)

Você se atualiza 
por meio de:

RMSP RMBS RMC RM Vale Interior
Média

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

Leitura de livros e 
artigos da sua área 88,3 89,4 91,1 93,8 91,3 87,8 88,9 93,1 90,3 91,8 92,6 89,9 90,5 90,5 91,2 90,7

Cursos e 
orientações 
técnicas oferecidos 
pela SEE/SP

61,2 57,5 55,9 73,8 73,9 58,1 65,0 66,7 56,1 77,0 62,9 52,0 76,4 71,6 66,6 65,0

Cursos oferecidos 
pelos sindicatos 8,6 10,8 9,0 1,5 0,0 2,7 2,9 2,9 3,7 5,7 5,6 2,0 3,4 3,8 4,1 4,4

Cursos de 
extensão 
universitária 

15,8 15,6 17,3 13,8 8,7 9,5 10,4 16,7 16,5 13,1 10,1 12,2 16,6 15,0 16,3 13,8

Cursos a distância 22,3 22,6 26,7 23,1 37,7 33,8 17,4 23,1 23,7 32,8 34,8 24,3 28,6 30,3 33,0 27,6

Pesquisa de artigos 
e trabalhos na 
internet

68,8 71,6 74,2 63,1 78,3 86,5 67,7 73,5 76,3 77,0 75,3 75,7 71,7 71,0 75,7 73,8

Não me atualizo 0,1 0,1 0,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2

As respostas contidas nessa tabela evidenciam que a forma predominante de atualização dos professores – 
sejam eles do 2º, 3º ou do 5º ano, de todas as regiões metropolitanas – é a leitura de livros e artigos da sua 
área de atuação. Essa forma de atualização foi assinalada por 90,7% do total de respondentes. Em seguida, 
vem a pesquisa de artigos e trabalhos na internet: 73,8% do total dos professores entrevistados, declararam 
que é dessa maneira que se atualizam, com pouca variação entre os anos escolares ou regiões. 

A terceira forma de atualização mais assinalada entre as opções de resposta foram os cursos e orientações 
técnicas oferecidos pela SEE/SP. Neste caso, houve variações mais significativas conforme o ano escolar e a 
região metropolitana em questão: os maiores percentuais médios de respostas se referem os professores do 
interior. Isoladamente, o maior percentual de resposta para atualização por curso oferecido pela SEE verifica-
se dentre os professores do 2º ano EF na região metropolitana do Vale do Paraíba e LitoraI Norte (RM Vale)  
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(77,0%). De qualquer forma, mais da metade do total de respondentes, 65,0%, declararam que se atualizam 
por meio de cursos e orientações da SEE/SP.

Já os cursos a distância, de extensão universitária e oferecidos pelos sindicatos foram os menos assinalados, 
com percentuais de 27,6%, 13,8% e 4,4%, respectivamente. Dos três tipos de cursos, o que apresentou 
diferenças mais significativas conforme ano escolar e região metropolitana foram os cursos oferecidos por 
sindicatos: tais cursos foram mais apontados como  forma de atualização por docentes da RMSP – em 
especial, os do 3º ano (10,8%), enquanto os que menos assinalaram essa alternativa foram os professores do 
3º ano da Região da Baixada Santista (0,0%).

De maneira geral, as regiões onde os professores possuem os melhores índices de atualização entre os três 
mais votados, leitura de livros na área, pesquisa de artigos e trabalhos na internet e orientações fornecidas 
pela SEE/SP, são a RM Vale, a RM da Baixada Santista e o interior.

4. –  DESCRIÇÃO E ENGAJAMENTO NO PLANEJAMENTO DE 
ATIVIDADES

4.1. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Tabela 13. – Participação dos professores de 3º e 5º anos do Ensino Fundamental na elaboração da 

Proposta Pedagógica (em %)

Você participou da elaboração da Proposta 
Pedagógica desta escola, em 2013? 

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Sim, participei ativamente 73,4 72,3 70,4 72,0

Sim, participei parcialmente 14,6 15,3 18,6 16,2

Não, porque não estava nesta escola quando a 
Proposta Pedagógica foi elaborada

8,4 8,2 7,3 8,0

Não, porque não exercia essa função, à época da 
elaboração da Proposta Pedagógica

2,3 2,7 2,1 2,4

Não, porque essa escola não elaborou Proposta 
Pedagógica

1,3 1,5 1,6 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 7. Distribuição dos professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, 

segundo participação na elaboração da Proposta Pedagógica. (em %)

Aproximadamente 72,0% dos professores, tanto do 2º como do 3º ano e do 5º anos do Ensino Fundamental 
afirmaram ter participado ativamente da elaboração da Proposta Pedagógica das escolas onde lecionam. 
Por sua vez, em torno de 16,2% afirmaram ter participado parcialmente e 11,9% afirmaram que não participaram.

4.2. AÇÕES CONTEMPLADAS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR

Tabela 14. – Ações mais contempladas no planejamento escolar, segundo professores de 2º, 3º e 5º 

anos do Ensino Fundamental (em %)

Ação Média
2º EF 3º EF 5º EF

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

69,8 70,1 69,9 69,9

Análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão 
sobre fatores intervenientes, intra e extraescolares 58,6 58,5 61,6 59,6

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

41,6 40,2 39,8 40,5

Proposição de metas, ações prioritárias e estratégias, em 
consenso com a equipe escolar 38,3 38,4 41,2 39,3

Análise das relações escola/comunidade e das propostas 
para melhoria da participação e integração entre ambas 18,1 18,9 17,3 18,1
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entre professores e alunos 16,8 18,4 17,6 17,6
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Gráfico 8. Distribuição dos professores de 2º, 3º e 5º anos Ensino Fundamental, segundo ações mais 

contempladas no planejamento escolar (Em %)
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Tabela 15. –  Adequação do plano de trabalho à execução das ações na Proposta Pedagógica,  

segundo professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental (em %)

Seu Plano de Trabalho está adequado à execução das 
ações priorizadas na Proposta Pedagógica? 

Média
2º EF 3º EF  5º EF

Sim, totalmente 93,2 93,3 91,7 92,7

Sim, parcialmente 6,0 5,9 7,2 6,4

Não 0,1 0,1 0,1 0,1

Não sei 0,7 0,7 1,0 0,8

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

Quanto à adequação do plano de trabalho à execução das ações previstas na Proposta Pedagógica, 92,7% dos 
professores, dos três anos escolares pesquisados, consideram seu plano de trabalho plenamente ajustados 
à proposta pedagógica.

4.3. CONHECIMENTO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA

Tabela 16. Conhecimento dos resultados de avaliações em larga escala, segundo professores de  

2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental, por Região Metropolitana e Interior (em %)

Você conhece 
os últimos 
resultados 
de sua escola 
no(a):

RMSP RMBS RMC RM Vale Interior
Média

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

SARESP 96,6 97,5 97,4 92,3 95,7 95,9 97,1 97,3 97,8 95,1 97,8 95,3 98,8 98,9 98,5 96,8

Prova Brasil 76,4 68,2 67,8 73,8 73,9 78,4 84,2 79,6 81,0 82,8 78,7 70,9 87,5 82,6 84,4 78,0

IDESP 78,5 78,4 80,7 72,3 82,6 78,4 81,9 80,5 83,2 85,2 82,0 89,2 85,8 86,1 88,2 82,2

IDEB 53,4 52,2 55,6 55,4 68,1 66,2 62,8 63,1 69,8 63,1 65,2 65,5 74,1 73,8 75,8 64,3

Nenhum deles 0,8 1,4 1,3 6,2 2,9 1,4 1,1 2,0 0,9 1,6 1,1 3,4 0,4 0,7 0,5 1,7

A quase totalidade dos professores entrevistados – 96,8% – declarou conhecer os resultados de sua escola 
no SARESP, com variações muito pequenas entre regiões metropolitanas e os anos escolares considerados. 
O percentual de respondentes que declararam conhecer o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado 
de São Paulo (IDESP) foi também bastante alto – 82,2% na média, mas com índices um pouco mais elevados 
para a RM Vale e para o interior.

Diferenças mais acentuadas entre regiões metropolitanas podem ser observadas quando são considerados 
os resultados escolares na Prova Brasil e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): enquanto 
aproximadamente 70,8% dos professores do 2º, 3º e 5º anos da RMSP declararam conhecer os resultados 
da Prova Brasil, 84,8%, em média, dos professores do interior do 2º, 3º e 5º anos do EF afirmam conhece-los. 
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Percebe-se, assim, uma variação que chega aos 14 pontos percentuais, quando se trata da Prova Brasil. Em 
relação ao IDEB, ainda menos professores, em geral, conhecem os resultados, mas, novamente, há diferenças 
significativas entre as regiões metropolitanas: aproximadamente 53,7% dos professores da RMSP declararam 
conhecer os resultados de tal índice, enquanto as respostas afirmativas dos professores do interior chegaram 
a 74,6%.

Entretanto, independentemente da região metropolitana ou do ano escolar considerado, percebe-se que o 
conhecimento das avaliações e índices da rede de ensino estadual (SARESP e IDESP) é consideravelmente 
maior do que o conhecimento sobre os índices de nível nacional (Prova Brasil e IDEB).

5. – PRÁTICAS DE ENSINO

5.1. CUMPRIMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR

Tabela 17. – Cumprimento programa curricular de 2013, segundo professores de 2º, 3º e 5º anos do 

Ensino Fundamental (em %)

O desenvolvimento do Currículo do Estado de São 
Paulo em 2013, na sua escola, foi:

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Todo o programa 16,7 14,9 12,8 14,8

Quase todo o programa (entre 80% e 90%) 71,6 72,3 72,1 72,0

Mais da metade (entre 60% e 70%) 10,9 11,6 13,5 12,0

Aproximadamente a metade 0,6 0,9 1,3 0,9

Menos da metade do programa 0,2 0,3 0,3 0,3

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

Um percentual bastante baixo dos professores entrevistados (14,8%), segundo as respostas por eles 
fornecidas, conseguiu cumprir plenamente o programa curricular de 2013. 72,0% do total cumpriram quase todo 
o programa e 12,0% cumpriram entre 60% e 70% do programa. No outro extremo, observa-se um percentual 
bastante baixo: apenas 0,3% cumpriu menos da metade do programa e 0,9% cumpriu aproximadamente a 
metade do programa curricular.
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5.2. AVALIAÇÃO DE ALUNOS

Tabela 18. Frequência e tipos de avaliação utilizados por professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino      

Fundamental (em %)

Com que frequência 
você avalia seus alu-
nos por meio de:

Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

provas escritas 16,9 18,3 26,9 34,0 37,9 43,2 46,6 41,7 28,8 0,9 0,7 0,4 0,1 0,1 0,0

apresentações 
orais, seminários ou 
debates 

48,5 45,7 39,4 24,3 29,3 32,4 12,4 14,5 20,3 4,8 5,3 5,2 0,7 0,5 0,5

julgamento pela 
observação da 
participação  e 
disciplina nas aulas 

73,1 73,7 74,8 11,2 11,9 11,9 9,4 8,6 8,9 1,3 1,2 1,3 0,3 0,3 0,2

registro do 
desempenho do 
aluno nas aulas de 
recuperação/oficinas 
curriculares 

54,0 54,4 54,0 23,0 24,4 26,1 17,9 17,0 15,9 1,1 1,1 1,3 0,2 0,3 0,1

trabalhos produzidos 
em aula ou atividade 
externa 

63,7 62,6 55,8 21,7 23,3 29,1 11,6 11,6 12,7 1,7 1,7 1,6 0,3 0,2 0,2

tarefas e ou lição de 
casa 87,1 86,5 87,3 6,2 6,6 6,6 3,4 3,3 3,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,2

Com base nas respostas desta tabela, percebe-se que, com exceção das provas escritas, que têm maior 
periodicidade mensal ou bimestral, todos os outros tipos de avaliações são mais utilizados quando considerada 
a periodicidade quinzenal. Isto é, quando perguntados se utilizam tais métodos de avaliação mensal, bimestral, 
semestral e anualmente, o percentual de docentes que responderam afirmativamente a estas questões foi 
sempre menor do que o de docentes que afirmaram utilizar as mesmas metodologias quinzenalmente. Dentre 
elas, as mais usadas pelos docentes dos três anos escolares considerados são as tarefas de casa (86,9% dos 
respondentes), seguidas da observação da participação e disciplina em sala de aula (73,8% dos respondentes) 
e dos trabalhos produzidos em aula ou atividade externa (60,7% dos respondentes). Em relação às provas 
escritas, elas são mais empregadas com periodicidade mensal e bimestral. Por fim vale ressaltar que 9,3% dos 
professores do 2º ano do Ensino Fundamental, 4,7% dos professores do 3º ano EF e 2,2% dos professores 
do 5º ano EF não assinalaram nenhuma das opções apresentadas no questionário.
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5.3. PROPOSIÇÃO E CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS

Tabela 19. – Frequência de correção de exercícios, segundo professores de  

2º, 3º e 5º anos Ensino Fundamental (em %)

Você corrige e devolve as lições de casa? Média
2º EF 3º EF 5º EF

Em todas as aulas 72,0 72,3 72,0 72,1

Uma vez por semana 24,2 24,0 24,2 24,1

Uma vez por mês 1,2 0,9 1,2 1,1

Raramente 1,5 1,4 1,5 1,5

Nunca 1,1 1,4 1,1 1,2

Você corrige as atividades realizadas em sala de 
aula?

    

Em todas as aulas 95,1 95,5 95,4 95,3

Uma vez por semana 4,4 3,8 4,0 4,1

Uma vez por mês 0,1 0,2 0,2 0,2

Raramente 0,1 0,2 0,2 0,2

Nunca 0,2 0,3 0,3 0,3

Conforme os dados da Tabela 19, observa-se que a correção das atividades realizadas em sala de aula em todas 
as aulas é a prática utilizada pela quase totalidade dos respondentes dos três anos escolares considerados. 
Em relação à lição de casa, o percentual é menor, embora também bastante alto: 72,0% dos professores 
do 2º ano, 72,3% dos professores do 3º ano e 72,0% dos professores do 5º ano corrigem as lições de casa 
em todas as aulas, enquanto 24,2% dos docentes do 2º ano, 24,0% dos docentes do 3º ano e 24,2% dos 
docentes do 5º ano adotam esta prática semanalmente.

Tabela 20. – Horas semanais dedicadas ao trabalho pedagógico,  

segundo professores de 2º, 3º e 5º anos Ensino Fundamental (em %)

Quantas horas por semana, fora da escola, você 
dedica às atividades relacionadas ao trabalho 
pedagógico?

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Menos de 1 hora 0,6 0,9 0,9 0,8

De 1 a 2 horas 12,7 13,1 12,6 12,8

De 2 a 3 horas 20,9 20,4 20,6 20,6

De 3 a 4 horas 17,0 18,2 17,3 17,5

De 4 a 5 horas 15,7 15,0 15,1 15,3

Mais de 5 horas 33,1 32,4 33,4 33,0
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Conforme se pode constatar a partir dos dados apresentados na tabela, um terço dos professores do 2º, 3º 
e 5º anos do Ensino Fundamental declararam que se dedicam mais de 5 horas semanais, fora da escola, ao 
trabalho pedagógico, mais de um quinto que costuma dedicar-se de 2 a 3 horas a essa atividade e são muito 
poucos (0,8%) os que informaram que consomem menos de uma hora semanal para o trabalho pedagógico 
fora da escola. Esses dados corroboram as afirmativas dos professores sobre as rotinas com que corrigem e 
devolvem as lições de casa. 

5.4. RECURSOS EDUCACIONAIS

Segundo os dados expostos na Tabela 21, apresentada a seguir, a quase totalidade dos professores do 2º, 
3º e 5º anos do Ensino Fundamental afirmou utilizar os seguintes recursos educacionais: livros paradidáticos 
(96,2%, em média), jornais e revistas informativas (96,6%), livros didáticos (95,2%), atividades extraclasse e 
extraescolar (93,3%), a Proposta Curricular de São Paulo (93,8%) mapas, atlas e globo terrestre (88,4%). Ainda 
em relação a estes recursos, é baixo o percentual de professores que afirmou não utilizá-los por não haver 
oferta em suas escolas. Outros recursos que tiveram um alto percentual de adesão por parte dos respondentes 
foram fitas de vídeo e DVD (82,1%), lousa para cópia de textos (75%), Caderno do Professor por disciplina 
(76,2%) e laboratórios/biblioteca (74,0%). Em relação aos últimos, chama a atenção o seguinte dado: 19,7% dos 
professores afirmaram não utilizar laboratórios/biblioteca por não tê-los à disposição em suas escolas. 

É possível, ainda, observar um terceiro grupo de recursos que são utilizados pelos docentes: Caderno do 
aluno por disciplina (69,9%), computador (57,3%) e internet (57%). Entre esses recursos, chama a atenção 
o percentual de professores que afirmaram não utilizá-los por não haver disponibilidade em suas respectivas 
escolas: computadores (21,5%), internet (22,3%) e Cadernos do Professor (16,3%). Chama também a 
atenção os seguintes dados: 21,1% dos respondentes declararam não utilizar computador e 20,7%, não 
utilizar internet ainda que ambos os recursos estejam disponíveis em suas escolas.

Tabela 21. – Recursos utilizados nas aulas, segundo professores de 2º, 3º e 5º anos Ensino 

Fundamental (em %)

Quais equipamentos, recursos pedagógicos e 
atividades você utiliza nas aulas?

Utilizo
Não utilizo, mas está 
disponível na escola

Não utilizo, pois não 
está disponível na 

escola

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

Livros paradidáticos (ficcionais e não-ficcionais) 96,2 96,7 95,7 3,2 2,7 3,4 0,6 0,6 0,9

Jornais e revistas informativas 95,7 96,4 96,1 2,0 1,7 2,0 2,3 1,9 1,9

Livros didáticos 95,2 94,2 96,3 3,3 4,0 3,1 1,3 1,8 0,1

Atividades extraclasse ou extra escola 93,1 93,4 93,5 3,5 3,3 3,1 3,4 3,3 3,4

Proposta Curricular de São Paulo 94,0 93,8 93,7 4,5 4,3 4,4 1,5 1,9 1,9

Mapas, atlas e globo terrestre 84,1 89,1 92,0 14,0 8,9 6,7 1,9 2,0 1,3

Fitas de vídeo e DVD (TV, fitas de escola e outras) 83,7 82,3 80,3 11,9 13,0 14,3 4,4 4,8 5,3

Lousa para cópia de textos 77,4 72,5 75,1 20,0 22,3 25,2 2,5 2,6 2,3
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Cadernos do Professor (por disciplina) 77,7 77,5 73,5 7,5 7,3 7,5 14,8 15,2 19,0

Laboratórios/biblioteca 74,0 74,3 73,8 6,2 6,0 6,5 19,7 19,7 19,7

Caderno do aluno por disciplina 68,6 72,1 69,1 12,0 9,5 8,8 19,4 18,4 22,0

Computadores 54,9 56,3 61,1 24,1 21,3 17,9 21,0 22,4 21,0

Acesso à internet 54,6 56,5 60,0 23,8 20,8 17,5 21,5 22,6 22,6

5.5. REFORÇO ESCOLAR

Tabela 22. Recursos oferecidos pela escola para o reforço de aprendizagem, segundo professores de 

2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental (em %)

Quais dos seguintes recursos para o reforço do 
aprendizado dos alunos esta escola oferece?

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Aulas de reforço/recuperação em Língua Portuguesa para 
alunos com baixo desempenho 84,4 85,8 87,2 85,8

Aulas de reforço/recuperação em Matemática para alunos 
com baixo desempenho 66,5 70,3 77,2 71,3

Acompanhamento especial por membros da equipe 
escolar 40,2 39,7 40,8 40,2

Cursos extraclasse para alunos com baixo desempenho 
escolar 15,3 15,1 15,4 15,3

Horário de atendimento aos alunos para apoiar nas tarefas 
escolares ou nas lições de casa 14,4 13,7 13,8 14,0

Horário de atendimento aos alunos para apoiar estudos 
ou pesquisas na biblioteca escolar 11,5 12,7 14,7 13,0

Nenhum dos recursos elencados 3,5 2,7 3,0 3,1

Aulas ou atividades especialmente programadas para a 
progressão parcial dos alunos do Ensino Médio 2,4 2,3 3,1 2,6

Segundo os dados apresentados na tabela acima, os recursos mais utilizados pelos respondentes dos três 
anos escolares considerados são as aulas extras de Língua Portuguesa (85,8%) e de Matemática (71,3%) para 
alunos com baixo desempenho. Também teve um alto percentual de respostas (40,2%), embora bem abaixo 
dos dois primeiros mencionados, o acompanhamento especial por membros da equipe escolar. Os demais 
tipos de reforços – cursos extraclasse, horário de atendimento para apoiar o aluno nas tarefas escolares ou 
nos estudos na biblioteca – foram menos mencionados, obtendo por volta de 13,0% a 15,0% de indicação 
nas respostas.

Por fim, vale ressaltar que não houve variações acima de 4 pontos percentuais entre os percentuais de 
respostas dos professores do 2º, 3º e 5º anos com relação à cada uma das variáveis analisadas na tabela acima.
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Tabela 23. – Assuntos predominantes nas reuniões de ATPC, segundo professores de 2º, 3º e 5º anos 

do Ensino Fundamental (em %)

Assinale o assunto que predominou nas ATPC neste 
ano, nesta escola.

Média
2º EF 3º EF 5º EF

Análise e busca de soluções para o aprendizado 62,0 62,2 61,5 61,9

O acompanhamento da Proposta Pedagógica 20,0 18,1 17,9 18,7

Encaminhamento prático para a implementação da PP 4,9 4,9 5,2 5,0

Socialização de experiências entre professores sobre a 
Proposta Pedagógica 4,3 4,3 4,9 4,5

A supervisão e controle das atividades pedagógicas da 
equipe de professores 2,6 3,0 2,8 2,8

Discussão e proposição de soluções para os problemas 
detectados 2,3 2,7 2,4 2,5

Outros 2,1 2,5 3,0 2,5

Reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares 1,1 1,3 1,2 1,2

Os critérios e procedimentos de avaliações de alunos 0,7 1,0 1,1 0,9

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

A partir das respostas contidas nessa tabela, verifica-se que o assunto predominante nas reuniões de ATPC 
de que participaram os professores respondentes, tanto do 2º ano (62,0%) quanto do 3º (62,2%) e do 5º 
anos (61,5%) do Ensino Fundamental, é a análise e busca de soluções para problemas de aprendizado. O 
segundo tema mais abordado é, segundo informaram 18,7% dos docentes, o acompanhamento da Proposta 
Pedagógica. Os outros temas foram assinalados como predominante nas reuniões por um percentual que 
variou entre 5% e 0,9% dos respondentes.

6. –  PERCEPÇÕES DO CLIMA ESCOLAR E DOS FATORES 
ASSOCIADOS À APRENDIZAGEM

6.1. ASPECTOS QUE DIFICULTAM A APRENDIZAGEM

Na tabela seguinte, são apresentadas cinco categorias de respostas para variáveis que indicam obstáculos 
ao processo de aprendizagem, de acordo com o ponto de vista dos professores do 2°, 3º e 5º anos do Ensino 
Fundamental: prejudica, prejudica pouco, não prejudica e a escola não tem esse problema. A questão não sei 
não foi abordada por representar em todas as respostas índices menores de 1,0%.
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Tabela 24. – Aspectos que prejudicam a aprendizagem dos alunos, segundo professores de 2º, 3º e 5º 

anos do Ensino Fundamental (em %)

Com qual intensidade os seguintes 
aspectos prejudicam a aprendizagem dos 
alunos nesta escola?

Prejudica Prejudica pouco Não Prejudica
A escola não tem 

esse problema

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

Falta de apoio dos pais, em casa, ao 
aprendizado do aluno 53,3 54,6 54,5 35,8 34,8 35,3 3,7 4,2 4,1 6,8 6,1 5,6

Alunos que têm lares ou ambientes 
desajustados 40,5 40,2 40,9 37,7 38,9 39,5 7,8 8,1 7,9 11,7 10,7 10,3

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 39,1 41,1 43,3 42,8 40,4 40,3 7,0 7,2 6,6 10,8 11,0 9,4

Frequência irregular de alunos (por motivos 
justificáveis ou não) 38,7 39,1 41,6 31,3 32,1 30,6 7,5 7,4 7,4 22,1 20,9 19,7

Baixa autoestima dos alunos 33,8 36,3 37,2 42,5 40,9 41,6 8,1 8,4 7,3 14,8 13,8 13,1

Indisciplina dos alunos em sala de aula 29,6 29,7 32,0 35,7 36,3 35,0 11,1 10,6 10,0 23,0 23,0 22,5

Falta de respeito dos alunos para com os 
professores 22,3 24,6 22,7 25,7 27,4 28,1 11,2 12,1 10,5 40,1 37,2 36,3

Falta de aptidão e de habilidades dos alunos 17,8 19,6 21,7 47,5 46,4 47,5 17,4 17,1 16,3 16,3 15,8 13,4

Nível socioeconômico e cultural dos alunos 16,1 15,5 17,3 46,4 46,8 45,5 22,9 23,9 22,8 13,3 12,2 12,1

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 14,9 15,5 17,9 12,8 14,2 16,4 7,6 6,8 7,1 61,1 60,2 56,3

Insatisfação e desestímulo para a atividade 
docente 12,4 12,2 15,0 14,0 13,5 15,8 13,5 13,9 13,3 58,6 59,1 54,9

Relacionamento ruim entre professor e aluno 11,5 11,6 12,5 14,3 14,4 17,2 12,9 13,1 12,3 59,8 59,8 57,0

Consumo de álcool ou de drogas ilegais 
pelos alunos 11,0 10,9 12,2 3,3 3,3 4,3 5,6 5,6 5,3 75,8 75,8 74,1

Não-cumprimento do conteúdo curricular 10,3 10,1 11,3 8,5 9,3 11,6 12,4 11,2 11,3 68,1 64,9 68,7

Carência de recursos pedagógicos 7,8 8,8 8,2 16,9 17,5 16,6 14,1 14,5 14,4 61,0 59,0 60,4

Resistência a mudanças por parte dos 
professores 8,1 8,4 8,9 12,7 13,0 14,0 13,3 12,5 12,5 64,6 65,0 63,6

Resistência a mudanças por parte do diretor 
da escola 7,3 7,4 8,3 8,3 8,0 8,6 12,0 12,0 11,1 71,2 71,1 70,7

Inadequação dos conteúdos curriculares às 
necessidades dos alunos 6,9 6,8 7,8 9,7 9,8 12,9 18,4 17,0 16,5 64,1 65,7 62,0

Carência de infraestrutura física (lousa, 
carteira, materiais de consumo) 6,2 6,1 7,3 12,3 13,6 12,2 15,6 15,7 15,5 65,6 65,7 63,4

Resistência a mudanças por parte do 
professor coordenador 5,8 6,2 7,3 7,1 7,0 7,1 12,4 11,8 12,0 73,8 73,9 72,7

Ambiente e localização da escola 4,3 4,4 5,0 12,5 12,6 12,9 25,5 24,4 25,4 57,0 58,2 56,2

Dificuldade em planejar e preparar as aulas 
por falta de apoio do professor coordenador 5,5 5,1 5,8 6,9 7,2 7,2 13,4 12,7 13,6 73,8 74,3 73,0
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É possível verificar, com base nos percentuais correspondentes às respostas para as questões levantadas, 
que os problemas diretamente relacionados aos alunos são sistematicamente apontados pelos professores 
como os maiores complicadores do processo de aprendizagem. São eles: Falta de apoio dos pais, alunos 
provenientes de lares desajustados, desinteresse do aluno, frequência irregular do aluno, baixa autoestima 
do aluno, indisciplina do aluno em sala de aula, falta de respeito dos alunos para com os professores. Deste 
grupo, três variáveis se destacam por, segundo a resposta dos professores, prejudicar muito a aprendizagem 
dos alunos: falta de apoio dos pais (apontada por 54,1% dos respondentes), desinteresse e falta de esforço 
por parte dos alunos (apontada por 41,1% dos respondentes) e alunos oriundos de lares desajustados 
(apontada por 40,5% dos respondentes). Portanto, essas variáveis são, para os professores que responderam 
ao questionário, as que mais prejudicam o aprendizado dos alunos. 

Ainda em relação aos aspectos que prejudicam muito a aprendizagem, aparecem: indisciplina dos alunos 
(30,4%), violência contra outros alunos ou docentes (16,1%), consumo de álcool ou drogas (10,7%), falta 
de respeito dos alunos para com os professores (23,2%) e relacionamento ruim entre professores e alunos 
(11,8%). Percebe-se que o crescimento do percentual de respostas dos professores indicando este tipo de 
violência acompanha o crescimento da faixa etária dos alunos. 

Aspectos relacionados com as condições materiais de trabalho e aqueles diretamente associados aos docentes, 
coordenadores e diretores foram bem menos apontados. O percentual de professores que apontaram esses 
aspectos como prejudiciais ao aprendizado de seus alunos não chegou a 10,0%, com exceção da insatisfação 
e desestímulo para a atividade docente, assinalada por, em média, 13,2% dos respondentes.

Por fim, é válido mencionar também nesse caso, como ocorreu na maioria das questões apresentadas até o 
momento, que a variação entre as respostas dos professores do 2º, 3º e 5º anos foi muito pequena.

6.2. FATORES FAVORÁVEIS AO TRABALHO DOCENTE

Tabela 25. – Concordância com afirmativas referentes a fatores favoráveis ao trabalho docente 

Professores de 2°, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental (em %)

Fatores favoráveis ao trabalho docente
Concordo plenamente Concordo em partes Discordo

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

Eu me sinto seguro com  meu trabalho nesta escola 89,7 89,6 87,8 9,4 9,7 10,9 0,8 0,7 1,1

Existe um clima de cooperação entre os professores 
desta escola 72,9 72,8 69,5 24,8 24,4 27,6 2,1 2,7 2,7

Recebo apoio dos pais dos alunos para desenvolver o 
meu trabalho 41,5 39,4 37,0 53,9 55,7 56,1 4,4 4,7 6,7

A indisciplina dos alunos desta escola dificulta o meu 
trabalho de ensinar 14,9 16,2 17,3 43,1 42,3 42,2 41,8 41,4 40,3

As rotinas burocráticas interferem no meu trabalho de 
ensinar 13,6 14,0 15,1 40,3 39,4 40,2 45,6 46,2 44,3

Os dados expostos na tabela acima revelam que a quase totalidade de professores (em média 98,0%) 
declararam sentir-se total ou parcialmente seguros na escola em que trabalham e afirmaram, também, existir 
um clima total ou parcial de cooperação entre os colegas docentes. 
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6.3. PERCEPÇÃO SOBRE A EFICÁCIA DOS DIRETORES

Tabela 26. – Percepção dos professores de 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental  

sobre a eficácia dos Diretores (em %)

Afirmação

Concordo 
plenamente

Concordo em partes Discordo

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

O diretor dá atenção adequada aos aspectos relacionados 
à manutenção da escola 83,4 81,2 80,3 14,1 15,9 16,2 2,1 2,5 2,9

O diretor dá atenção adequada aos aspectos relacionados 
com as normas administrativas 88,9 87,8 87,8 9,0 10,0 8,9 0,8 1,0 1,4

Tenho plena confiança profissional no diretor 83,4 83,3 81,5 14,1 14,4 15,1 2,1 1,9 2,6

O diretor implementa regras claras de conduta escolares 
e me apoia, quando necessário 82,4 82,0 81,7 15,0 15,3 15,2 2,3 2,3 2,7

O diretor estimula as atividades inovadoras 82,5 80,6 79,9 14,6 16,3 16,0 2,6 2,7 3,5

O diretor dá atenção adequada aos aspectos relacionados 
com a aprendizagem dos alunos 83,4 81,2 80,3 14,1 15,9 16,2 2,1 2,5 2,9

O diretor consegue que os professores se comprometam 
com a escola 80,2 78,9 75,5 17,7 18,6 21,0 1,7 2,2 2,9

Conforme a tabela, um percentual bastante significativo de respondentes – para todas as variáveis, superior 
a 80,0% – avaliaram positivamente a atuação de seus diretores. Para todas as perguntas feitas, a grande 
maioria dos professores (entre 80,0% e 88,9%) afirmou concordar plenamente com o bom desempenho dos 
diretores. 



134 

6.4. PERCEPÇÃO SOBRE OS AGENTES ESCOLARES

Tabela 27. – Percepção dos professores de 2°, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental sobre a 

confiabilidade dos agentes escolares (em %)

Afirmação

Concordo 
plenamente

Concordo em 
partes

Discordo

2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF 2ºEF 3ºEF 5ºEF

Eu sou uma pessoa na qual os outros podem confiar 96,1 97,2 96,8 3,6 2,4 2,9 0,0 0,1 0,1

Se um funcionário desta escola precisasse de um favor pessoal, 
em uma emergência, ele poderia recorrer a mim 92,5 93,1 91,9 6,9 6,1 7,4 0,4 0,4 0,4

Se eu precisasse de um favor pessoal, em uma emergência, eu 
poderia pedir a um colega de trabalho desta escola 77,4 76,6 73,7 19,9 20,3 22,9 1,3 1,4 1,6

Os funcionários desta escola estão dispostos a ajudar seus 
colegas de trabalho 71,2 69,6 66,5 27,0 28,6 31,2 1,2 1,2 1,8

As pessoas que se esforçam trabalhando terminam, geralmente, 
em uma situação melhor do que aquelas que não se esforçam 69,0 68,8 67,7 24,6 25,0 25,9 5,4 5,4 5,5

Os funcionários desta escola são pessoas em quem eu posso 
confiar 48,8 48,1 44,0 46,0 46,6 50,3 2,6 2,8 3,1

Eu posso confiar na maioria dos funcionários da minha escola 47,6 46,7 46,1 45,1 45,8 45,6 4,5 4,7 5,4

Os funcionários desta escola têm a mesma opinião a respeito 
do que é certo e errado 43,4 42,6 41,0 49,1 50,0 51,1 4,2 4,4 5,1

Eu posso confiar na maioria das pessoas da minha comunidade 23,7 23,2 23,7 61,2 61,0 60,4 10,4 11,2 11,5

Na maior parte do tempo as pessoas estão preocupadas 
consigo mesmas 9,5 11,2 10,4 45,3 45,5 44,6 41,1 39,8 41,1

A maioria dos funcionários da minha escola tentaria tirar 
vantagem de mim se tivesse uma chance 4,8 5,9 4,6 19,9 19,9 20,3 65,5 64,9 66,4

É possível ser bem sucedido por conta própria, não preciso de 
um grande grupo de pessoas apoiando-se mutuamente 5,2 5,0 4,6 21,3 20,6 20,1 72,6 73,6 74,9

Os dados apresentados na tabela indicam que a quase totalidade dos professores faz uma avaliação bastante 
positiva de si mesmos. Mais de 90,0% deles se diz confiável e afirmam que demais funcionários da escola 
poderiam a ele recorrer em caso de emergência. Também é alto o percentual de professores, em média 
75,9%, que concordam plenamente com a afirmação de que poderiam recorrer a um colega de trabalho 
em caso de emergência. Por outro lado, fica um pouco abaixo de 50,0% o percentual de professores que 
concordam plenamente com a afirmação de que se pode confiar na maioria dos funcionários da escola, ou que 
todos compartilham as mesmas opiniões a respeito do que é certo ou errado.  Uma pequena percentagem 
de professores, que não chega, em média, a 10%, concorda plenamente com a afirmação de que as pessoas 
da escola estão preocupadas consigo mesmas, ou que tentam tirar vantagens, ou que são autossuficientes 
em suas atividades profissionais.
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7. –  CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DO PERFIL DO 
PROFESSOR DO 2º E DO 3º ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

7.1. PROFESSOR AUXILIAR

Tabela 28. – Avaliação da presença do professor auxiliar, segundo professores de  

2° e 3º anos do Ensino Fundamental (em %).

Como você avalia a presença do professor auxiliar na sala de aula?
2ºEF 3ºEF

Alterou e contribuiu muito para melhorar 63,1 63,8

Alterou ou melhorou apenas parcialmente 15,0 13,6

Ainda não tenho opinião formada sobre o assunto 5,5 10,1

A escola não conta com o apoio de professor auxiliar 7,2 5,8

Esta escola não ofereceu esse apoio este ano 6,2 4,6

Não alterou ou não melhorou 3,0 2,1

Total 100,0 100,0

Os dados contidos na tabela evidenciam que, em relação à atuação do professor auxiliar na sala de aula do 
2º e 3º anos do Ensino Fundamental, o maior percentual de respostas (63,5%) concentra-se na variável que 
corresponde à afirmação de que a presença do professor auxiliar alterou e contribuiu muito para melhorar as 
atividades em sala. Por sua vez, 15,0% dos professores do 2º ano e 13,6% dos professores do 3º ano afirmaram 
que a presença dos auxiliares contribuiu parcialmente para a melhoria do ensino e 7,2% dos professores do 
2º ano e 5,8% dos docentes do 3º ano declararam que a escola não conta com professor auxiliar na sala 
de aula. Neste contexto, é relevante, também, que apenas 5,5% dos respondentes do 2º ano e 10,1% dos 
respondentes do 3º ano tenham afirmado ainda não ter uma opinião formada neste assunto.
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7.2. MATERIAL DO PROGRAMA LER E ESCREVER

Tabela 29. – Utilização dos materiais do Programa Ler e Escrever, segundo professores de  

2º e 3º anos do Ensino Fundamental (em %)

Você utiliza equipamento, recursos pedagógicos e atividades do material do Ler e Escrever 
nas aulas? 2º EF 3º EF

Utilizo 99,4 99,5

Não utilizo, mas está disponível na escola 0,3 0,3

Não utilizo, pois não está disponível na escola 0,3 0,2

Total 100,0 100,0

Em relação à utilização dos materiais do programa Ler e Escrever, a tabela indica que um percentual muito alto 
dos respondentes – 99,5% – faz uso dos referidos materiais. Além disso, observa-se que a quase totalidade 
das escolas têm acesso aos materiais do programa, já que além dos 99,4% dos professores do 2º ano e 
99,5% dos professores do 3º ano que os utilizam, 0,3% afirmou não utilizar, ainda que os materiais estejam 
disponíveis na escola.
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7.3. MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO

Os dados seguintes indicam, segundo apontam os professores entrevistados, a frequência de utilização 
de materiais e métodos para a alfabetização. Para melhor visualização, os dados foram separados em duas 
tabelas, conforme o seguinte critério: os dados da Tabela 30 agrupam métodos de alfabetização que são 
utilizados pela quase totalidade dos professores – o que, percentualmente, foi considerado pela maior parte 
dos respondentes – em todas as aulas ou semanalmente. A Tabela 31, na sequência, agrupa os demais 
métodos e frequências de utilização. Análises mais detalhadas são feitas a seguir.

Tabela 30. – Materiais e métodos mais utilizados para alfabetização do 2° e 3º anos do EF –  

frequência de uso (em %)

Com que frequência você utiliza nas aulas:
Em toda aula

Uma vez por 
semana

Uma vez por 
mês

Uma vez por 
bimestre

2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF

Leitura de história em voz alta 91,6 90,1 7,1 8,6 0,8 0,6 0,1 0,2

Material do Ler e Escrever 71,9 71,4 25,7 25,4 1,5 1,7 0,3 0,4

Reconhecimento de letras 80,5 63,1 12,7 17,0 1,3 3,3 0,4 0,8

Leitura silenciosa pelos alunos 58,2 58,8 34,0 34,3 3,1 2,4 0,7 0,5

Leitura de textos não literários em voz alta 55,2 55,5 37,6 36,7 3,5 3,3 0,5 0,4

Atividades com nomes próprios 69,0 53,9 23,0 26,1 3,2 5,9 1,0 2,0

Leitura em voz alta pelos alunos 54,4 53,6 41,3 43,1 2,7 2,2 0,4 0,3

Clássicos e literatura infantil 30,4 15,7 64,7 68,9 4,4 12,7 0,3 1,7

Atividade de reflexão ortográfica 39,3 39,1 42,4 48,0 7,0 5,0 1,7 1,1

Textos informativos variados 30,2 33,0 65,8 64,6 3,7 2,2 0,2 0,0

Gibis 40,5 38,2 56,1 57,5 2,9 3,8 0,3 0,3

Reprodução oral de textos conhecidos 27,5 22,3 64,9 68,0 6,6 8,4 0,4 0,7

Correção coletiva de textos escritos 18,0 16,6 67,3 70,4 12,3 11,3 1,0 0,8

Parlendas 30,4 15,7 64,7 68,9 4,4 12,7 0,3 1,7

Cantigas 23,8 12,7 71,1 74,5 4,7 10,9 0,2 1,2

Produção de texto individual 13,8 13,8 68,8 74,0 14,8 10,6 1,4 0,9

Reescrita de texto 15,7 13,9 73,4 76,6 9,8 8,8 0,6 0,4

Produção de textos coletivos na lousa 14,8 13,0 72,2 72,0 11,1 12,9 0,8 0,9

Poesia/poema 12,2 9,9 79,8 82,1 7,3 7,3 0,4 0,4

Letras de música 11,2 8,4 71,2 75,2 15,4 14,5 1,7 1,5

Os dados da Tabela 30 revelam os recursos didáticos mais frequentemente utilizados pelos respondentes 
para a alfabetização de seus alunos. Mais de 85,0% dos professores do 2° e 3º anos do Ensino Fundamental 
da rede estadual afirmaram usar ao menos uma vez por semana os materiais acima indicados. Dentre esses, 
textos informativos variados, material do Ler e Escrever, leitura de história em voz alta e leitura em voz alta 
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pelos alunos são os métodos utilizados com mais frequência: mais de 97,2% dos professores afirmaram 
utilizá-los ao menos semanalmente. 

Tabela 31. – Materiais e métodos menos utilizados para alfabetização – frequência de uso (em %)

Com que frequência você utiliza nas aulas:

Em toda 
aula

Uma vez por 
semana

Uma vez por 
mês

Uma vez por 
bimestre

Não se 
aplica

2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF 2ºEF 3ºEF

Estudo de palavras retiradas de textos 33,1 31,1 43,8 48,5 8,3 8,2 1,9 1,6 12,9 10,7

Atividades com vogais e encontros vocálicos 35,3 27,1 20,7 23,0 5,8 8,6 2,0 2,8 36,2 38,5

Jogos para alfabetizar 26,6 23,6 59,0 50,6 10,4 12,5 1,0 2,8 3,0 10,4

Interpretação de texto a partir de questões 20,0 19,6 52,8 56,5 12,9 12,8 2,7 2,6 11,6 8,6

Formação de frases com palavras aprendidas 21,9 16,9 30,7 28,7 7,0 7,4 2,4 3,1 38,0 43,9

Atividade de coordenação motora 22,2 18,3 17,6 16,3 5,3 5,5 2,2 2,4 52,6 57,4

Atividades de gramática 16,4 17,7 34,9 43,6 10,1 9,5 3,3 3,0 35,4 26,2

Treino ortográfico 15,1 15,1 21,1 24,3 6,2 5,5 2,0 1,9 55,7 53,2

Correspondência entre palavra e gravura 19,0 12,3 37,2 30,3 10,8 12,4 3,1 3,3 30,0 41,7

Cópia da lousa, da cartilha ou de livros 16,0 13,8 15,2 17,5 5,9 6,6 2,4 2,5 60,5 59,7

Escrita e leitura de família silábica 13,9 11,6 12,5 11,4 4,0 3,6 1,8 1,6 67,8 71,8

Separação silábica 11,8 11,3 25,6 26,2 10,4 11,9 3,7 4,2 48,4 46,4

Desenho a partir de histórias lidas 15,3 9,4 37,6 34,1 21,2 23,2 5,5 8,1 20,5 25,2

Jornais 9,9 10,0 57,4 62,4 26,4 23,2 4,1 3,1 2,2 1,3

Ditado de palavras ou frases já estudadas 12,1 9,3 34,1 31,8 11,0 13,1 3,6 4,0 39,1 41,7

Ditado de palavras não estudadas 11,0 9,2 31,3 29,6 15,9 14,9 5,4 5,2 36,4 41,1

Rótulos 11,8 8,9 45,5 43,2 32,7 33,9 6,4 7,5 3,6 6,5

Textos publicitários 11,2 8,0 52,1 52,9 31,3 32,5 3,7 4,9 1,7 1,8

Dramatização de histórias lidas 10,4 8,4 32,1 31,6 35,9 37,8 11,7 12,9 9,9 9,2

Produção de texto, à vista de gravuras 8,4 6,2 30,4 29,0 14,0 14,4 4,1 4,2 43,0 46,2

Produção de texto, a partir de sequência de gravuras 7,9 6,1 34,4 31,5 15,7 16,1 4,4 5,5 37,7 40,8

Os dados da Tabela 31 complementam os da Tabela 30, oferecendo informações relativas ao uso e à frequência 
de uso de outros materiais e métodos para alfabetização, pelos professores do 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental. Entre 53,1% e 79,9% dos professores afirmaram utilizar diária ou semanalmente os seguintes 
materiais e métodos: atividades com vogais e encontros vocálicos, rótulos, atividades de gramática, textos 
publicitários, jornais, interpretação de texto a partir de questões, estudo de palavras retiradas de textos, jogos 
para alfabetizar.

Desses recursos, três merecem especial atenção, embora sejam utilizados por aproximadamente 50,0% 
dos respondentes: formação de frases com palavras aprendidas, correspondência entre palavra e gravura e 
desenho a partir de histórias lidas. Ou seja, embora aproximadamente metade dos professores afirme recorrer 
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a tais métodos para alfabetização de seus alunos, há mais um terço desse mesmo grupo de docentes que 
afirmou nunca utilizar tais métodos. Comportamento semelhante ocorre com os ditados (de palavras ou frases 
já estudadas ou de palavras não estudadas): há um espalhamento bastante similar entre aqueles que utilizam 
no mínimo semanalmente e aqueles que nunca utilizam. Tais dados apontam para uma heterogeneidade de 
comportamento dos professores do 2º e 3º ano quando o que está em pauta são os métodos de alfabetização.

Em relação a métodos nunca utilizados os seguintes materiais foram indicados por mais da metade dos 
respondentes, atividade de coordenação motora, treino ortográfico, cópia da lousa, da cartilha ou de livros e 
escrita e leitura de família silábica.

Por fim, vale mencionar que as frequências mensais e bimestrais foram pouco indicadas pelos respondentes 
(em ambas as tabelas), com exceção dos métodos que  utilizam rótulos, textos publicitários e dramatização 
de histórias lidas, utilizados uma vez por mês por aproximadamente um terço dos respondentes.

7.4. CURSO DE ALFABETIZAÇÃO

Tabela 32. – Frequência em cursos de alfabetização – Professores de 2º e 3º anos do  

Ensino Fundamental (em %)

Você frequentou ou frequenta cursos específicos de alfabetização?
2ºEF 3ºEF

Sim, o programa Letra e Vida, oferecido pela SEE/SP 56,1 55,1

Sim, o Programa Ler e Escrever, oferecido pela SEE/SP 42,2 41,8

Sim, o curso de Formadores Alfabetizadores – PROFA, oferecido pelo MEC 21,6 19,6

Outro curso de alfabetização, por iniciativa própria 42,8 42,8

Não participei de nenhum curso 10,9 12,9

Os dados da tabela acima indicam que a grande maioria dos respondentes frequentaram um curso específico 
para alfabetizadores, especialmente cursos oferecidos pela SEE/SP (Letra e Vida e Programa Ler e Escrever). 
Um percentual, em média, de 20,6% dos docentes afirmou ter frequentado o curso de Formadores 
Alfabetizadores, oferecido pelo MEC e 42,8%, cursos que não estão associados nem ao governo estadual 
nem ao federal.
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8. –  CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DO PERFIL DO 
PROFESSOR DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

8.1. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Tabela 33. – Produções nas aulas de Língua Portuguesa, segundo professores  

de 5º ano do Ensino Fundamental (em %)

Com que frequência seus alunos nas aulas de Língua 
Portuguesa: Em toda 

aula

Uma 
vez por 
semana

Uma vez 
por mês

Uma 
vez por 

bimestre

Nunca ou 
não se 
aplica

Expõem oralmente em classe suas ideias sobre um tema ou 
um texto lido

75,5 20,8 2,3 0,3 1,0

Leem em voz alta textos de diferentes gêneros 62,1 34,3 2,1 0,3 1,2

Comentam oralmente fatos e opiniões de diferentes autores 60,8 32,3 4,7 0,5 1,8

Analisam e descrevem aspectos relativos aos usos da língua 
portuguesa

52,8 40,8 3,9 0,5 2,0

Produzem respostas escritas sobre compreensão de textos 50,8 43,5 2,7 0,5 2,5

Leem e compreendem textos literários 48,7 46,4 2,9 0,4 1,5

Fazem consultas em dicionários 46,5 44,4 7,4 0,5 1,3

Fazem consultas gramaticais 37,2 48,2 8,2 0,8 5,6

Leem e compreendem textos de gêneros como notícias e 
artigos de divulgação científica

32,0 61,0 5,1 0,6 1,4

Produzem respostas escritas sobre questões gramaticais 27,0 56,0 7,9 1,0 8,1

Reescrevem os textos produzidos com base na correção do 
professor

10,9 74,1 11,5 0,5 3,0

Produzem textos, a partir de uma dada proposta 10,8 80,5 6,0 0,6 2,0

A partir das informações contidas na tabela, é possível verificar que o percentual de professores que nunca 
utilizam ou utilizam raramente (uma vez no bimestre) as atividades listadas é bem baixo. Os percentuais mais 
altos relativos a não utilização se referem à pesquisa em gramáticas e à produção de respostas escritas sobre 
questões gramaticais: 5,6% e 8,1% dos professores afirmam não usar tais métodos, respectivamente. Para 
as demais variáveis, os percentuais de não utilização variam entre 1% e 3%. 

As atividades diárias mais realizadas em sala de aula, segundo os professores, foram as de solicitar que os 
alunos exponham suas ideias, oralmente, sobre textos lidos, que leiam em voz alta textos de diferentes 
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gêneros, que comentem oralmente fatos  e opiniões de diferentes autores, que analisem e descrevam aspectos 
relativos aos usos da língua portuguesa, que produzam respostas escritas sobre compreensão de textos.Para 
todas essas atividades, os percentuais de uso diário foram superiores a 50,8%, chegando a 75,5%. Já as 
seguintes atividades predominantemente escritas foram indicadas como mais utilizadas semanalmente: ler e 
compreender textos de gêneros como notícias e artigos de divulgação cientifica, produzir respostas escritas 
sobre questões gramaticais, fazer consultas gramaticais, ler e compreender textos literários, fazer consultas 
em dicionários, reescrevem textos e produzir textos a partir de uma dada proposta. Os percentuais acumulados 
para tais atividades semanais foram também superiores a 44,4%, chegando a 80,5%. Já as seguintes atividades 
tiverem percentuais em boa medida equilibrados em relação ao uso diário e semanal: pesquisa em dicionários 
e leitura e compreensão de textos literários. Aproximadamente metade dos respondentes afirmou aplicar tais 
atividades uma vez na semana, enquanto em torno da outra metade afirmou aplicá-las em todas as aulas. 

8.2. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA

Tabela 34. – Produções nas aulas de Matemática, segundo professores  

de 5º ano do Ensino Fundamental (em %)

Com que frequência seus alunos nas aulas de Matemática:
Em toda 

aula
1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

Nunca ou 
não se 
aplica

Falam sobre soluções de problemas, discutindo os caminhos usados 
para encontrá-las 82,0 15,7 0,7 0,1 1,5

Experimentam diferentes modos de resolver um problema ou de 
efetuar um cálculo 78,6 18,3 1,1 0,2 1,9

Interpretam resultados numéricos obtidos para dar uma resposta 
adequada ao problema 73,6 22,8 1,0 0,2 2,4

Aprimoram a precisão e a velocidade de execução de cálculos 62,9 26,9 3,8 0,6 5,8

Lidam com problemas que exigem raciocínios diferentes e mais 
complexos que a maioria dos exemplos usuais 64,5 32,3 1,3 0,3 1,6

Fazem exercícios para automatizar procedimentos 58,2 22,3 3,9 0,7 14,9

Gravam as regras que permitem obter respostas certas dos cálculos 
e problemas 46,6 28,6 4,2 0,4 20,3

Lidam com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, discutindo 
sua relação com a Matemática ou Física 32,7 54,4 9,6 0,8 2,5

Pelos dados da tabela acima é importante ressaltar que em todas as aulas os professores de 5º ano do Ensino 
Fundamental: falam sobre soluções de problemas, discutindo os caminhos usados para encontrá-las (82,0%), 
experimentaram diferentes modos de resolver um problema ou de efetuar um cálculo (78,6%), interpretam 
resultados numéricos obtidos para dar uma resposta adequada ao problema (73,6%), aprimoram a precisão e 
a velocidade de execução de cálculos (62,9%), lidam com problemas que exigem raciocínio diferentes e mais 
complexos que a maioria dos exemplos usuais (64,5%), e fazem exercícios para automatizar procedimentos 
(58,2%). E uma vez por semana, tem-se que: lidam com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, 
discutindo sua relaçao com a Matemática ou Física (54,4%). 
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9. –  SÍNTESE DO PERFIL DOS PROFESSORES DE 2º, 3º E 
5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O conjunto das respostas revela que a maioria dos professores do 2º, 3º e 5º anos que responderam ao 
questionário é do sexo feminino e de cor branca, e mais da metade deles possui mais de 40 anos. A classe 
menos frequente é a dos professores mais jovens, na faixa dos 20 anos. Em relação ao local de moradia, 
a maioria dos professores declara morar próximo ao local de trabalho, não levando mais do que uma hora 
no percurso até a escola.

Em termos de trajetória profissional quase metade dos professores é experiente, possuindo mais de 20 
anos de docência. Por outro lado os dados sobre o tempo de trabalho na unidade escolar sugerem uma 
mobilidade significativa de quadros entre unidades: mais de 61,5% dos professores estão na unidade 
atual há, no máximo, cinco anos. 

Os professores apresentam relativa homogeneidade quanto à formação em nível de pós-graduação: mais 
de 71,0% não cursaram ou concluíram especialização, mestrado ou doutorado. Dos que realizaram algum 
tipo de pós-graduação, aproximadamente 27,8% fizeram especialização/lato sensu, aproximadamente 
1,0% fez mestrado e apenas 0,1% fez ou está cursando o doutorado. Em relação ao modo de se manterem 
atualizados, a grande maioria escolhe métodos, como leitura de livros e artigos da área e pesquisa na 
internet.

Os dados sobre a participação nos processos de elaboração e definição de atividades pedagógicas 
demonstram engajamento do corpo docente: mais de 72,0% dos respondentes afirmaram ter participado 
ativamente da elaboração do projeto pedagógico da escola no ano letivo de 2013. 

Os professores também indicaram possuir um considerável nível de conhecimento das avaliações em 
larga escala aplicadas a suas respectivas escolas, especialmente avaliações específicas do Estado de São 
Paulo, como é o caso do SARESP.

Em outro ponto da pesquisa, os professores do 2º, 3º e 5º anos do Ensino Fundamental declararam que 
avaliam seus alunos com uma frequência, no mínimo, quinzenal, valendo-se, para isso, de lições de casa, 
observação da participação e da disciplina nas aulas; já trabalhos e provas escritas são mais utilizados 
mensal e bimestralmente.

A quase totalidade do corpo docente declarou utilizar a Matriz de Referência Curricular do Estado de 
São Paulo, jornais e revistas informativas, mapas, atlas, globos terrestres, vídeos, livros didáticos e 
paradidáticos e atividades extraclasse e extraescolares. 

Os professores indicaram ainda que os problemas diretamente relacionados com os alunos (lares ou 
ambientes familiares desajustados, a indisciplina e faltas dos alunos às aulas, entre outros) são os 
principais responsáveis pelo comprometimento do trabalho escolar. Variáveis como questões de gestão 
e infraestrutura, violência e relacionamento entre os docentes não são tidas, pela maioria dos docentes, 
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como as maiores responsáveis pelo comprometimento do trabalho escolar, mas teve um aumento 
significativo em relação ao ano anterior.

Por fim, os professores demonstram, em suas respostas, uma visão positiva de seu local de trabalho. A 
quase totalidade dos docentes declarou-se segura em suas atividades, assim como considerou que há  
um clima de cooperação entre seus colegas de escola. Igualmente positiva é a avaliação que fazem de 
seus diretores, que são vistos pela maioria dos docentes como atentos às questões administrativas da 
escola e dignos de confiança. Os professores participam de maneira ativa das decisões educacionais que 
lá são tomadas em suas respectivas escolas.
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II – PROFESSORES 
DE 7o E 9o ANOS 
DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E DA 
3a SÉRIE DO ENSINO 
MÉDIO
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1. – UNIVERSO AVALIADO

Tabela 35. – Número de professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio entrevistados, por disciplina e por Região Metropolitana e Interior

Região 
Quantidade de professores por disciplina

Total
Língua Portuguesa Matemática História Geografia

RMSP 6.520 6.399 4.206 4.339 21.464

RMBS 422 418 264 306 1.410

RMC 1.017 1.015 609 657 3.298

RM Vale 720 745 456 505 2.426

Interior 6.356 6.272 3.599 4.113 20.340

Total 15.035 14.849 9.134 9.920 48.938

Pela Tabela 35, observa-se que, no total, e 48.938 professores da rede de ensino estadual respondeu ao 
questionário contextual. Nesta totalização não foram computados os professores que responderam mais 
de uma vez o questionário (controle feito a partir do número do CPF dos respondentes). Vale notar que as 
disciplinas que concentram o maior e o menor número de docentes são, respectivamente, Língua Portuguesa  
e História.

2. – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.1. SEXO

Tabela 36. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio,  

por sexo e disciplina 

Sexo
Quantidade de professores por sexo

Total
Língua Portuguesa História Geografia Matemática

Feminino 13.294 5.432 6.203 9.437 34.366

Masculino 1.741 3.702 3.717 5.412 14.572

Total 15.035 9.134 9.920 14.849 48.938



148 

Gráfico 9. – Distribuição de professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio, por sexo e disciplina (em %)

Gráfico 10. – Distribuição de professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do 

Ensino Médio, por sexo (em %)

Observa-se que, para quase todas as disciplinas, os percentuais de docentes do sexo feminino nos anos 
escolares considerados são sempre maiores. A discrepância na proporção entre os dois sexos é mais 
acentuada entre professores de Língua Portuguesa. Considerando a média geral, observa-se que há, no 7º e 
9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, uma proporção de dois terços de professores 
do sexo feminino.
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2.2. COR AUTODECLARADA

Tabela 37. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio,  

por cor autodeclarada (em %)

Cor autodeclarada Média
Língua 

Portuguesa
Matemática História Geografia

Branco 75,8 76,1 69,6 70,4 73,0

Negro 6,1 5,2 10,4 8,0 7,4

Pardo ou mulato 16,8 16,2 18,5 20,1 17,9

Amarelo de origem oriental 1,0 2,1 0,9 1,0 1,3

Indígena 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5

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

De maneira geral, a grande maioria dos entrevistados – aproximadamente 73,0% – declarou-se de cor branca. 
Com percentual bastante inferior, a segunda classe mais frequente foi a dos pardos/mulatos, correspondendo 
a 17,9% dos professores, seguida da classe dos negros, que corresponde a 7,4% dos entrevistados. Amarelos 
e indígenas somam apenas 1,8% dos professores.

2.3. RENDA FAMILIAR MENSAL

Tabela 38. – Renda familiar do professor de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e  

da 3ª série do Ensino Médio (em%)

Qual sua renda familiar? %

Menos de R$ 1.900,00 5,1

De R$ 1.900,00 a R$ 2.250,00 18,0

De R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00 45,1

De R$ 4.501,00 a R$ 6.750,00 20,9

Acima de R$ 6.750,00 10,9

Total 100,0

Os dados da tabela evidenciam que a maior parte dos professores entrevistados – aproximadamente 66,0% 
– declarou que está situada na faixa de renda familiar que varia entre R$ 2.251,00 e R$ 6.750,00. Mais 
especificamente um pouco menos que a metade dos professores – 45,1% – recebe entre R$ 2.251,00 e  
R$ 4.500,00, sendo esta, a faixa de renda familiar com o maior percentual de docentes situados; 18,0% dos 
respondentes possuem renda familiar entre R$ 1.900,00 e R$ 2.250,00. 
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Tabela 39. – Número de moradores na residência dos professores de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Quantas pessoas moram em sua casa? %

Uma (somente eu) 7,4

Duas 22,8

Três 31,1

Quatro 26,3

Cinco 8,8

Seis 2,4

Sete 0,8

Oito 0,3

Nove 0,1

Total 100,0

A grande maioria (80,2%) dos respondentes declarou morar em residências com duas, três ou quatro pessoas. 
Residências com cinco pessoas são em menor proporção, com 8,8% entre os docentes, e residências com 
seis ou mais pessoas somam aproximadamente 3,6% das respostas aferidas. Por fim, residências com apenas 
um morador também concentrou o percentual bastante baixo de 7,4%.

3. – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

3.1. TEMPO DE DOCÊNCIA

Tabela 40. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio,  

por tempo de docência (em %)

Há quantos anos você exerce esse cargo?  Média
Língua Portuguesa Matemática História Geografia

Até 2 anos 11,0 12,4 18,9 19,9 15,6

De 3 a 5 anos 10,8 11,1 14,6 15,1 12,9

De 6 a 8 anos 12,7 11,2 14,0 13,8 12,9

De 9 a 10 anos 8,8 9,1 6,4 7,2 7,9

De 11 a 15 anos 17,1 18,5 13,4 13,1 15,5

De 16 a 20 anos 16,5 15,5 12,5 11,9 14,1

Mais de 20 anos 23,1 22,2 20,2 19,0 21,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 11. – Distribuição dos  professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do 

Ensino Médio, por tempo de docência (em %)

É possível observar, pelos dados da tabela e do gráfico, que cerca de 45,0% dos professores de todas as 
disciplinas afirmou exercer a docência pelo período de mais de 11 anos. Já os professores em docência por 
períodos de até 2 anos, de 3 a 5 anos e de 6 a 8 anos tiveram uma distribuição equilibrada de respostas: 
15,6%, 12,9% e 12,9%, respectivamente. Professores que têm de 9 a 10 anos de experiência docente foram, 
para todas as disciplinas, os de menores percentuais, com média igual a 7,9%.

3.2. TEMPO DE ATUAÇÃO NA MESMA ESCOLA

Tabela 41. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por 

tempo de atuação na mesma escola e por disciplina (em %)

Há quantos anos você exerce esse 
cargo na mesma escola?  

Média
Língua Portuguesa Matemática História Geografia

Até 2 anos 35,4 34,4 45,4 44,3 39,9

De 3 a 5 anos 20,3 24,7 18,8 22,4 21,6

De 6 a 8 anos 15,2 14,0 15,2 13,5 14,5

De 9 a 10 anos 6,6 7,7 4,6 5,2 6,0

De 11 a 15 anos 12,2 10,5 10,1 8,6 10,4

De 16 a 20 anos 5,8 4,6 3,2 3,3 4,2

Mais de 20 anos 4,5 4,1 2,7 2,7 3,5

Não respondeu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 12. – Distribuição dos professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

da 3ª série do Ensino Médio, por tempo de atuação na mesma escola (em %)

Observa-se, em todas as disciplinas, que a maior concentração de professores está atuando na mesma escola 
há no máximo 5 anos: 55,7% em Língua Portuguesa, 66,7% em Geografia, 64,2% em História e 59,1% 
em Matemática, com uma média geral de 64,2% de professores nesta situação. Em média, 14,5% dos 
professores exercem atividade na mesma escola entre 6 e 8 anos, sendo, destes, 15,2% professores de 
Língua Portuguesa, 13,5% professores de Geografia, 15,2% professores de História e 14,0% professores de 
Matemática. Estes são dados que indicam mobilidade entre diferentes escolas dos professores do 7º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. De fato, as variáveis que indicam maior tempo 
de permanência na mesma escola – de 11 a 20 anos e mais de 20 anos – foram as que acumularam menor 
percentual de respostas: uma média de 14,6% e 3,5%, respectivamente. 

3.3. ATUAÇÃO EM DIFERENTES ESCOLAS

Tabela 42. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, 

por número de escolas em que atuam (em %)

Em quantas escolas você leciona? Média
Língua Portuguesa Matemática História Geografia

Somente nesta escola 63,0 62,4 58,9 56,1 60,1

Em 2 escolas 30,6 30,1 30,6 32,7 31,0

Em 3 escolas 4,1 4,7 6,7 7,0 5,6

Em 4 escolas 0,9 1,0 1,6 1,7 1,3

Em 5 escolas 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5

Em mais de 5 escolas 1,0 1,4 1,6 1,8 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Gráfico 13. – Distribuição dos professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do 

Ensino Médio, por número de escolas onde atuam (em %)

A grande maioria dos respondentes afirmou atuar em uma escola apenas (60,1%), ou em duas escolas 
(31,0%). Atuam em três escolas 5,6% dos respondentes, e apenas 3,3% afirmaram atuar em quatro ou mais 
escolas.

Considerando cada disciplina isoladamente, percebe-se que Língua Portuguesa e Matemática são as que 
concentram maiores percentuais (todas acima dos 60,0%) de professores atuando em uma só escola. 
Percebe-se, igualmente, que, embora a média geral aponte que a maioria dos professores atua em apenas 
uma escola, o percentual de professores de Geografia e de História atuando em duas escolas é muito parecido 
com o dos professores de Língua Portuguesa e de Matemática, ou seja, um terço dos professores. Quando 
se trata de docentes atuando em três escolas os percentuais relativos aos professores de Língua Portuguesa 
e de Matemática (4,1% e 4,7%, respectivamente) são mais baixos do que aqueles relativos aos professores 
de Geografia e História (6,7% e 7,0%, respectivamente).
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3.4. ATUAÇÃO EM REDES DE ENSINO

Tabela 43.  – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por 

rede de ensino em que atuam (em %)

Com exceção desta escola, qual a natureza ou o 
tipo das outras escolas em que você leciona?

Média
Língua Portuguesa Matemática História Geografia

Outra escola da rede estadual neste município 12,3 11,7 16,2 17,8 14,5

Outra escola da rede municipal neste município 10,1 8,6 9,1 9,2 9,3

Outra escola da rede privada neste município 6,3 9,0 6,7 6,5 7,1

Outra escola da rede estadual de outro município 3,4 3,1 4,4 5,4 4,1

Outra escola da rede municipal de outro município 4,3 4,9 4,4 4,8 4,6

Outra escola da rede privada de outro município 2,2 3,3 3,2 2,8 2,9

Não leciono em outra escola 62,7 61,2 58,6 56,0 59,6

Gráfico 14. – Distribuição dos professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 

da 3ª série do Ensino Médio, por rede de ensino em que atuam (em %)

Os dados da tabela revelam que a maior parte dos respondentes afirmou atuar em apenas uma escola – sendo 
essa a situação mais frequente entre os professores de Língua Portuguesa e os de Matemática, e menos 
frequente entre os professores de Geografia e os de História. Entre aqueles que lecionam em duas ou mais 
escolas, os maiores percentuais, em todas as disciplinas – uma média geral de 14,5% – são de docentes 
que atuam em outra escola da rede estadual no próprio município. Em seguida, aparecem como resposta 
professores que atuam em outra escola – municipal ou da rede privada – mas no mesmo município, somando, 
em média, 16,4% dos professores. Por fim, professores que atuam em outras escolas das redes estadual, 
municipal e/ou da rede privada de outro município são menos frequentes entre os respondentes, somando, 
para os três casos, aproximadamente 11,6%.
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3.5. PÓS-GRADUAÇÃO

Tabela 44. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por 

nível de pós-graduação (em %)

Você cursou ou está cursando pós-graduação? Média
Língua Portuguesa Matemática História Geografia

Não 56,5 61,4 60,1 64,4 60,6

Sim, especialização/lato sensu 39,5 33,1 35,1 31,8 34,9

Sim, mestrado 3,5 5,1 4,2 3,3 4,0

Sim, doutorado 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5

Cerca de 60,0% dos respondentes afirmaram não terem cursado e nem estarem cursando qualquer tipo 
de curso de pós-graduação, com pequena variação entre as diferentes disciplinas. Pouco mais de um terço 
dos docentes de todas as disciplinas afirma ter cursado ou estar cursando pós-graduação lato sensu ou 
especialização. Dentre os que já concluíram ou estão cursando pós-graduação stricto sensu, o percentual 
daqueles que fizeram mestrado e/ou doutorado varia de 3,3% a 5,1%. 

3.6. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tabela 45. – Professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio,  

por meio de atualização profissional – Regiões Metropolitanas e Interior (em %)

Você se atualiza por meio de: Média
RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

Leitura de livros e artigos da sua área 87,7 88,2 87,0 88,8 89,5 88,2

Cursos e orientações técnicas oferecidos pela SEE/SP 51,2 55,2 58,3 68,9 70,1 60,7

Cursos oferecidos pelos sindicatos 11,2 7,0 6,9 8,0 6,1 7,8

Cursos de extensão universitária 24,9 21,3 21,3 17,1 18,7 20,7

Cursos a distância 37,7 42,1 39,6 40,8 46,3 41,3

Pesquisa de artigos e trabalhos na internet 71,2 73,3 73,9 73,9 75,0 73,5

Não me atualizo 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3

De acordo com os dados dessa tabela, os meios de atualização profissional mais usados pelos professores do  
7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio são a leitura de bibliografia da área e a 
pesquisa de artigos na internet, indicados em média por 88,2% e 73,5% dos respondentes, respectivamente. 
Em relação a estas duas categorias, há pouca variação entre as cinco regiões metropolitanas consideradas. 
Quanto aos cursos, os oferecidos pela SEE/SP são os mais indicados pelos professores da RM Vale e pelo interior. 
Cursos a distância também são indicados pelos professores do interior, e os cursos de extensão universitária 
são escolhidos pelos professores da RMSP. Os menos indicados são os cursos oferecidos pelos sindicatos: em 
média, apenas 7,8% dos professores escolhem esta forma de atualização profissional.
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4. –  DESCRIÇÃO E ENGAJAMENTO NO PLANEJAMENTO DE 
ATIVIDADES

4.1. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Tabela 46. – Participação dos professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do 

Ensino Médio na elaboração da Proposta Pedagógica, por disciplina (em %)

Disciplina Sim, ativamente
Sim, participei 
parcialmente

Não. Essa escola 
não elaborou PP

Não. Nessa época, 
não exercia essa 

função

Não, porque não estava 
nesta escola quando a 

PP foi elaborada

Língua Portuguesa 56,8 27,3 2,8 3,6 9,5

Matemática 51,9 30,9 3,2 3,7 10,2

História 53,8 27,2 2,9 4,0 12,1

Geografia 54,5 26,7 2,6 3,9 12,3

Média 54,3 28,0 2,9 3,8 11,0

Gráfico 15. – Distribuição dos professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do 

Ensino Médio segundo a participação na elaboração da Proposta Pedagógica, por disciplina (em %)

Os dados da tabela evidenciam que a maioria dos professores, em todas as disciplinas – uma média geral 
de 54,3% – afirmou ter participado ativamente da elaboração da Proposta Pedagógica da escola em que 
lecionam. Entre os professores de Língua Portuguesa, essa percentagem é ainda maior (56,8%). Considerando-
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se também o grupo de professores que afirmou ter participado parcialmente da elaboração da proposta 
pedagógica da escola (média geral de 28,0%), tem-se um percentual bastante alto (82,3%) de respondentes 
que afirmou ter atuado na PP de sua escola. 

4.2. AÇÕES CONTEMPLADAS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR

Tabela 47. – Ações mais contempladas no planejamento escolar, segundo professores de 7º e 9º anos 

do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por Região Metropolitana e Interior (em %)

Ações contempladas no planejamento escolar
Região 

Média
RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

Análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão 
sobre fatores intervenientes, intra e extraescolares 55,0 56,4 54,9 62,6 60,0 57,8

Elaboração de planos de ensino articulando os diferentes ní-
veis, etapas, anos e áreas do conhecimento, considerando as 
respectivas competências e habilidades a serem promovidas

54,4 54,3 56,5 55,7 58,6 55,9

Proposição de metas, ações prioritárias e estratégias, em 
consenso com a equipe escolar 31,8 33,5 35,2 37,9 38,9 35,5

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

33,2 33,8 35,4 36,9 37,9 35,4

Discussão de planos de ação para a melhoria de convivência 
entre professores e alunos 26,2 23,8 24,0 22,6 20,8 23,5

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

22,0 20,5 24,0 19,5 22,1 21,6

Análise das relações escola/comunidade e das propostas 
para a melhoria da participação e integração entre ambas 17,8 17,3 16,9 15,6 15,6 16,6

Levantamentos das demandas dos professores, frente às 
metas e prioridades da escola, para organização do trabalho 
das ATPCs

8,3 6,7 7,4 5,5 6,5 6,9

Não participei 6,6 8,4 6,8 6,8 6,0 6,9

A Tabela 47 reúne os percentuais de indicação, pelos professores avaliados, das ações contempladas no 
período destinado ao planejamento escolar em suas respectivas escolas. Os resultados estão apresentados e 
discriminados por região metropolitana. É possível observar que, em  qualquer que seja a região metropolitana, 
os indicadores para o planejamento escolar apresentam distribuição percentual muito próxima.

Mais da metade dos respondentes afirmou analisar indicadores de desempenho da escola e refletir sobre fatores 
intervenientes, intra e extraescolares e elaborar planos de ensino articulando os diferentes níveis, etapas, anos 
e áreas do conhecimento, considerando as respectivas competências e habilidades a serem promovidas. Por 
outro lado, apenas 6,9% dos respondentes afirmaram não ter participado do planejamento escolar. Por fim, vale 
mencionar que a ação menos praticada pelos professores é a de realizar levantamentos das demandas dos 
professores, frente às metas e prioridades da escola, para organização do trabalho das ATPCs. 
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4.3. CONHECIMENTO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA

Tabela 48. – Conhecimento dos resultados de avaliações em larga escala, segundo professores de 7º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por Região Metropolitana e Interior (em %)

Você conhece os últimos 
resultados da sua escola no(a):

Região Metropolitana
Média

RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

SARESP 94,1 94,3 95,5 96,2 96,8 95,4

Prova Brasil 47,2 53,8 57,9 53,1 63,8 55,2

IDESP 70,9 72,1 76,6 76,4 81,0 75,4

IDEB 46,5 51,4 56,0 55,3 62,5 54,3

Nenhum deles 3,5 3,3 3,1 2,4 2,0 2,9

A quase totalidade dos professores entrevistados – uma média geral de 95,4%, com pequena variação entre 
as regiões metropolitanas – declarou conhecer os resultados de sua escola no SARESP. O percentual de 
respondentes que declararam conhecer o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
(IDESP) foi também bastante alto: 75,4% na média, mas com índices um pouco mais elevados no interior 
(81,0%). 

Diferenças mais acentuadas entre as regiões podem ser observadas quando são considerados os resultados 
escolares na Prova Brasil e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): enquanto pouco mais da 
metade dos professores do interior declararam conhecer os resultados da Prova Brasil, 47,2% dos professores 
da RMSP afirmaram possuir tal conhecimento. Em relação ao IDEB, novamente há diferenças significativas: 
aproximadamente 46,5% dos professores da RMSP declararam conhecer os resultados de tal índice, enquanto 
as respostas afirmativas dos professores do interior chegaram a 62,5%. Entretanto, independentemente da 
região, percebe-se que o conhecimento das avaliações e índices da rede de ensino estadual (SARESP e 
IDESP) é consideravelmente maior do que o conhecimento de índices de nível nacional (Prova Brasil e IDEB).
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4.4. PERCEPÇÕES SOBRE O SARESP

Tabela 49. – Percepções sobre o SARESP, segundo professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental 

e da 3ª série do Ensino Médio, por disciplina (em %)

Resultado da escola
    

MédiaLíngua 
Portuguesa

História Matemática Geografia

Os resultados do SARESP 2012 
e do IDESP foram divulgados 
adequadamente na escola

Concordo 
plenamente 89,7 86,4 88,2 87,2 87,9

Concordo em 
partes 8,1 9,9 9,2 9,2 9,1

Discordo 0,8 1,1 1,1 1,1 1,0

O uso dos resultados do SARESP 
2012 e do IDESP levaram a 
uma  mudança significativa nas 
estratégias desta escola

Concordo 
plenamente 62,8 58,1 59,8 62,1 60,7

Concordo em 
partes 31,8 32,9 33,6 30,3 32,2

Discordo 3,4 5,5 4,4 4,4 4,4

Esta escola irá atingir a meta 
definida pelo IDESP para 2013

Concordo 
plenamente 46,8 44,4 43,1 46,6 45,2

Concordo em 
partes 33,9 32,9 33,7 35,4 34,0

Discordo 2,4 3,1 3,5 3,7 3,2

Para todas as disciplinas, verifica-se que a grande maioria dos professores, mais de 86,0%, reconhece que 
os resultados do SARESP foram divulgados em suas respectivas escolas. A maioria deles, em percentual de 
60,7% em média, também afirma que o uso dos resultados do SARESP levou a mudanças significativas nas 
estratégias da escola com relação ao ensino. Por outro lado, 45,2%, em média, é o percentual de professores 
que afirma que sua escola irá atingir a meta definida pelo IDESP para 2013.
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5. – PRÁTICAS DE ENSINO

5.1. CUMPRIMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR

Tabela 50. – Cumprimento do programa curricular de 2013, segundo professores de 7º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por disciplina (em %)

Quanto do conteúdo da PP curricular previsto 
para este ano letivo, nesta escola, você conseguiu 
desenvolver até este momento?

MédiaLíngua 
Portuguesa

História Geografia Matemática

Todo o programa 10,5 14,7 16,8 9,5 12,9

Quase todo o programa (entre 80% e 90%) 64,6 63,5 62,6 59,8 62,6

Mais da metade (entre 60% e 70%) 21,8 18,6 17,8 26,8 21,3

Aproximadamente a metade 2,6 2,3 2,4 3,2 2,6

Menos da metade do programa 0,5 0,9 0,4 0,7 0,6

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

Os dados da tabela revelam que uma média geral que corresponde a pouco mais da metade dos respondentes 
afirmou ter cumprido entre 80% e 90% do programa curricular, com alguma variação quando se consideram as 
diferentes disciplinas, uma vez que em Matemática o percentual de professores que afirmou ter desenvolvido 
quase todo o programa curricular foi um pouco menor. Os professores que afirmaram ter cumprido todo o 
programa curricular são, em média, 12,9% dos respondentes.

5.2. AVALIAÇÃO DE ALUNOS

Tabela 51. – Frequência e tipos de avaliação utilizados por professores de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Com que frequência você  avalia seus alunos 
por meio de: Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual

Nunca/
não uso

Provas escritas 28,8 49,4 21,0 0,6 0,0 0,3

Apresentações orais, seminários ou debates 20,4 30,9 33,2 6,6 1,4 7,6

Julgamento pela observação da participação  e 
disciplina nas aulas 69,8 13,1 13,9 1,5 0,2 1,5

Registro do desempenho do aluno nas aulas de 
recuperação/oficinas curriculares 43,7 24,3 23,3 2,1 0,6 6,0

Trabalhos produzidos em aula ou atividade externa 55,4 28,1 14,5 1,4 0,2 0,5

Tarefas ou lições de casa 82,3 9,4 5,1 1,5 0,1 1,6
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Verifica-se por meio dessa tabela que, no que se refere à avaliação dos alunos, os professores mais frequentemente 
utilizam atividades de periodicidade quinzenal, mensal e bimestral. As avaliações de periodicidade semestral 
e anual não foram indicadas por mais de 6,6% dos professores. No entanto, é possível observar que há 
especificidades, conforme a atividade em questão. Quinzenalmente, 69,8% dos respondentes afirmaram avaliar 
seus alunos pela observação da participação e disciplina nas aulas, 55,4% por trabalhos produzidos em aula ou 
atividade externa e 82,3% por tarefas ou lições de casa. Em relação à prova escrita, os maiores percentuais de 
respostas são para a frequência mensal de aplicação. Já os percentuais para apresentações orais, seminários ou 
debates e registro de desempenho do aluno nas aulas de recuperação/oficinas curriculares são distribuídos de 
forma mais equilibrada entre as frequências mensais e bimestrais de aplicação, e a quinzenal, nesse último tipo 
de avaliação, teve uma participação bem maior, de 43,7%.

5.3. PROPOSIÇÃO E CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS

Tabela 52. – Frequência de correção de exercícios, segundo professores de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por disciplina (em %)

 Você passa lição de casa que requer 
menos de 20 minutos para ser feita?

Média
Língua Portuguesa História Geografia Matemática

Em toda aula 31,1 25,8 26,8 44,3 32,0

Uma vez por semana 48,2 48,6 51,0 39,7 46,9

Uma vez por mês 5,3 7,6 6,9 3,3 5,8

Raramente 12,6 13,7 11,8 10,1 12,1

Nunca 2,8 4,3 3,4 2,6 3,3

Você passa lição de casa que requer 
mais de 20 minutos para ser feita?

Média
Língua Portuguesa História Geografia Matemática

Em toda aula 12,1 11,3 12,3 18,3 13,5

Uma vez por semana 55,9 48,8 49,7 54,5 52,2

Uma vez por mês 19,5 25,8 23,5 14,1 20,7

Raramente 10,7 11,4 11,8 10,8 11,2

Nunca 1,8 2,6 2,6 2,4 2,4

Você corrige e devolve as lições de 
casa?

Média
Língua Portuguesa História Geografia Matemática

Em toda aula 43,1 35,7 40,0 59,7 44,6

Uma vez por semana 45,6 47,1 44,9 32,3 42,5

Uma vez por mês 6,9 11,8 9,9 4,2 8,2

Raramente 3,5 4,1 4,0 2,8 3,6

Nunca 0,9 1,2 1,2 1,0 1,1

Você corrige as atividades realizadas 
em sala de aula?

Média
Língua Portuguesa História Geografia Matemática

Em toda aula 87,4 70,3 76,0 91,9 81,4

Uma vez por semana 11,3 25,2 20,2 7,1 16,0

Uma vez por mês 0,8 3,4 2,7 0,6 1,9

Raramente 0,3 0,7 0,8 0,2 0,5

Nunca 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3
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Em relação às lições de casa, é mais alta a percentagem de professores que declararam passar lições de 
casa com periodicidade semanal, e que requerem mais de 20 minutos para serem feitas pelos alunos, o que 
corresponde a 52,2% dos respondentes, em média. Contudo, também é alta a percentagem de professores 
que afirmaram passar lição de casa que demanda menos tempo, o que também se dá, na maioria das vezes, 
com periodicidade semanal. Em relação à correção da lição de casa, quase metade dos respondentes afirmou 
corrigi-las em toda aula, e cerca de 42,5%, em média, afirmou corrigi-las semanalmente. Por fim, vale observar 
que o maior percentual de concordância está nas correções das atividades realizadas em sala de aula: 81,4% 
do total dos respondentes afirmaram utilizar tal recurso diariamente.

Em relação aos percentuais de cada disciplina, percebe-se que para algumas variáveis há diferenças significativas. 
Dentre elas, vale mencionar que, enquanto 59,7% dos professores de Matemática corrigem e devolvem 
diariamente as lições de casa para os alunos, 35,7% dos professores de História, 40,0% dos professores de 
Geografia e 43,1% dos professores de Língua Portuguesa, declararam adotar essa mesma prática.

5.4. RECURSOS EDUCACIONAIS

Tabela 53. – Recursos utilizados nas aulas, segundo professores de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Recurso e/ou tecnologia 
Utilizo

Não utilizo, mas está 
disponível na escola

Não utilizo, pois não está 
disponível na escola

Computadores 62,5 22,2 15,3

Acesso à internet 62,2 20,5 17,3

Fitas de vídeo e DVD 69,6 25,8 4,6

Jornais e revistas informativas 80,8 14,8 4,4

Laboratório/biblioteca 59,9 26,1 14,0

Mapas, atlas e globo terrestre 47,1 48,9 3,9

Livros paradidáticos 73,6 22,0 4,4

Livros didáticos 95,9 2,9 1,2

Lousa para cópia de textos 88,2 10,8 1,0

Atividades extraclasse ou extraescolar 88,7 8,0 3,3

Proposta Curricular de São Paulo 97,7 2,1 0,3

Cadernos do Professor 96,8 2,8 0,4

Caderno do aluno 96,5 3,1 0,4

Os livros didáticos, a Proposta Curricular de São Paulo, os Cadernos do Professor e o Caderno do aluno foram 
apontados como sendo utilizados pela quase totalidade dos respondentes, atingindo percentuais superiores 
a 95,0%. Os demais recursos foram assinalados como utilizados em sala de aula por mais da metade dos 
professores, atingindo percentuais de 62,2% até 89,7%, com exceção dos mapas, atlas e globo terrestre e 
laboratório e biblioteca, recursos esses que apenas uma menor percentagem de professores afirma utilizar. 
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5.5. PRÁTICAS RELACIONADAS AO ESTUDO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Tabela 54. – Ocorrência de atividades práticas de Língua Portuguesa, segundo professores de 7º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Com que frequência seus alunos: Em toda 
aula

1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

Nunca/
NA(*)

Expõem oralmente em classe suas ideias sobre um tema ou um texto lido 60,2 28,8 8,5 2,0 0,4

Analisam e descrevem aspectos relativos aos usos da Língua Portuguesa 56,2 35,7 7,0 0,8 0,3

Produzem respostas escritas sobre compreensão de textos 50,6 44,8 4,1 0,4 0,1

Comentam oralmente fatos e opiniões de diferentes autores 48,4 35,6 12,1 2,6 1,2

Leem em voz alta textos de diferentes gêneros 43,2 45,0 9,4 1,5 0,9

Produzem respostas escritas sobre questões gramaticais 39,6 51,0 8,2 0,8 0,4

Pesquisam dicionários 39,4 41,2 15,7 2,5 1,2

Pesquisam gramáticas 40,4 45,8 12,0 1,3 0,5

Leem e compreendem textos literários 34,5 50,8 12,0 2,1 0,6

Leem e compreendem textos de gêneros como notícias e artigos de 
divulgação científica 28,8 52,8 15,6 2,3 0,5

Reescrevem os textos produzidos com base na correção do professor 9,6 52,5 32,7 4,5 0,7

Produzem textos, a partir de uma dada proposta de redação 7,6 63,3 26,6 2,4 0,1

(*) NA – não se aplica

A partir dos dados da Tabela 54, é possível destacar que as maiores frequências das atividades dos professores 
de Língua Portuguesa destacadas em todas as aulas com seus alunos são as registradas para: expor oralmente 
em classe suas ideias sobre um tema ou texto lido (60,2%), analisar e descrever aspectos relativos aos usos 
da Língua Portuguesa (56,2%), e a produção de respostas escritas sobre compreensão de textos (50,6%). 
Quando analisadas as práticas semanais destes mesmos professores, destacamos a produção de textos, a 
partir de uma dada proposta de redação (63,3%), leitura e compreensão de textos de gêneros como notícias 
e artigos de divulgação científica (52,8%), reescrita de textos produzidos com base na correção do professor 
(52,5%), produção de respostas escritas sobre questões gramaticais (51,0%), e leitura e compreensão de 
textos literários (50,8%). 



164 

5.6. PRÁTICAS RELACIONADAS AO ESTUDO DE MATEMÁTICA

Tabela 55. – Ocorrência de atividades práticas de Matemática, segundo professores de 7º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Com que frequência seus alunos: Em toda 
aula

1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

Nunca/
NA(*)

Fazem exercícios para automatizar procedimentos 78,3 16,2 2,1 0,6 2,8

Interpretam resultados numéricos obtidos para dar uma resposta 
adequada ao problema 73,2 21,1 3,7 0,9 1,1

Falam sobre soluções de problemas, discutindo os caminhos usados 
para encontrá-las 70,6 24,1 3,4 0,6 1,3

Experimentam diferentes modos de resolver um problema ou de 
efetuar um cálculo 71,4 22,2 4,2 0,9 1,3

Aprimoram a precisão e a velocidade de execução de cálculos 57,9 26,8 7,6 2,0 5,6

Gravam as regras que permitem obter respostas certas dos cálculos e 
problemas 57,1 29,5 5,8 1,3 6,4

Lidam com problemas que exigem raciocínios diferentes e mais 
complexos que a maioria dos exemplos usuais 49,8 43,4 5,3 0,8 0,7

Lidam com temas que aparecem em jornais e/ou revistas, discutindo 
sua relação com a Matemática 21,3 39,3 27,3 7,0 5,1

(*) NA – não se aplica

Como se pode observar com base nos dados da tabela acima, para quase todas as variáveis consideradas, mais 
da metade dos professores afirmaram que são realizadas em todas as aulas, enquanto uma porcentagem bem 
menor de professores afirmou que são atividades que se repetem com periodicidade semanal ou mensal. 
Para duas das variáveis, contudo, as porcentagens de resposta foram diferentes. Por exemplo, lidar com 
problemas que exigem raciocínios diferentes e mais complexos é um tipo de atividade empregada em todas 
as aulas por 49,8% dos professores e, semanalmente, por 43,4% dos professores. Já a utilização de temas 
que aparecem em jornais e/ou revistas é um recurso utilizado em todas as aulas por apenas 21,3% dos 
professores, enquanto que 39,3% dos professores utilizam esse recurso semanalmente e outros 27,3% os 
utilizam mensalmente.
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5.7.  PRÁTICAS RELACIONADAS AO ESTUDO DE GEOGRAFIA NO 7º E 9º ANOS DO EF 
E NA 3ª SÉRIE DO EM

Tabela 56. – Ocorrência de atividades práticas de Geografia, segundo professores de 7º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Com que frequência seus alunos: 
Em toda 

aula
1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

Nunca/
NA(*)

Desenvolvem pesquisas em sala de aula 11,6 43,0 32,7 11,3 1,4

Produzem textos ou relatos sobre pesquisas realizadas 12,8 41,9 32,8 11,6 1,0

Produzem relatórios com observações de estudos do meio 9,2 26,7 32,2 23,4 8,5

Realizam pesquisas extraclasses, a partir de temas apresentados em 
sala de aula 6,0 24,9 38,3 26,7 4,1

Utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios etc) para 
demonstração de conteúdos de Geografia 5,3 10,6 23,4 37,8 22,9

Produzem tabelas e gráficos, a partir de pesquisas realizadas em livros, 
revistas e jornais 14,5 34,1 30,2 17,5 3,7

Pesquisam termos e conceitos específicos de Geografia em 
dicionários 34,2 35,0 18,8 7,8 4,1

Expõem oralmente em classe suas ideias sobre uma situação-
problema ou tema geográfico específico 58,0 20,9 12,0 7,3 1,8

Produzem textos ou relatos sobre estudos de caso ou temas 
geográficos 27,6 37,4 22,4 10,4 2,2

Utilizam computadores para acessar informações disponibilizadas na 
internet 6,4 30,7 31,1 16,8 15,0

Visitam locais e ambientes extraclasses 2,3 6,0 16,5 47,3 28,0

Apresentam seminários em grupos sobre temas geográficos 
específicos, estudos de caso ou pesquisas realizadas 2,7 7,0 28,7 53,2 8,5

Elaboram apresentações com recursos do computador para 
demonstração de conteúdos de Geografia 3,3 9,9 22,2 39,2 25,4

(*) NA – não se aplica

Como se pode observar a partir da Tabela 56, para quase todas as variáveis consideradas, os professores 
afirmaram que são realizadas entre uma vez por semana e uma vez por mês; porcentagem bem menor de 
professores afirmou que são atividades que se repetem em todas as aulas. Por exemplo, os itens desenvolvem 
pesquisas em sala de aula e produzem textos ou relatos sobre pesquisas realizadas são atividades desenvolvidas 
uma vez por semana. Já o item expõem oralmente em classe suas ideias sobre uma situação-problema ou 
tema geográfico específico é uma atividade que 58,0% dos professores declararam ser desenvolvida em 
todas as aulas. Enquanto isso, as atividades visitam locais e ambientes extraclasses e apresentam seminários 
em grupos sobre temas geográficos específicos, estudos de caso ou pesquisas realizadas são atividades 
desenvolvidas apenas uma vez no bimestre.
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5.8. PRÁTICAS RELACIONADAS AO ESTUDO DE HISTÓRIA NO 7º E 9º ANOS DO EF E 
        NA 3ª SÉRIE DO EM

Tabela 57. – Ocorrência de atividades práticas de História, segundo professores de 7º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Com que frequência seus alunos: 
Em toda 

aula
1 vez por 
semana

1 vez por 
mês

1 vez por 
bimestre

Nunca/
NA(*)

Desenvolvem pesquisas em sala de aula 13,8 46,4 30,0 8,4 1,4

Produzem textos ou relatos sobre pesquisas realizadas 13,9 45,2 30,8 8,8 1,4

Produzem relatórios com observações de estudos do meio 8,0 23,9 31,4 22,4 14,3

Realizam pesquisas extraclasses, a partir de temas apresentados em 
sala de aula 6,1 25,5 40,1 25,0 3,5

Utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios etc) para demonstração 
de conteúdos História 4,0 7,8 20,3 36,4 31,5

Produzem tabelas e gráficos, a partir de pesquisa de dados realizada em 
livros, revistas ou jornais 7,2 20,6 31,1 26,8 14,0

Pesquisam termos e conceitos específicos de História em dicionários 39,5 35,4 16,0 6,3 2,8

Expõem oralmente em classe suas ideias sobre uma situação-problema 
ou tema histórico específico 58,0 20,9 11,8 7,6 1,7

Produzem textos ou relatos sobre estudos de caso ou temas históricos 26,3 38,4 24,2 9,3 1,9

Utilizam computadores para acessar informações disponibilizadas na 
internet 6,2 31,6 31,1 15,8 15,3

Visitam locais e ambientes extraclasses 2,3 5,2 15,0 47,6 29,9

Apresentam seminários em grupos sobre temas históricos específicos, 
estudos de caso ou pesquisas realizadas 2,7 6,9 29,1 52,6 8,8

Elaboram apresentações com recursos do computador para 
demonstração de conteúdos de História 3,3 8,8 22,8 38,5 26,6

(*) NA – não se aplica

A maioria dos professores afirmou praticar, com periodicidade diária, a variável expor oralmente em classe 
suas ideias sobre uma situação-problema ou tema histórico específico. Com periodicidade de uma vez por 
semana, registra-se que desenvolvem pesquisas em sala de aula e produzem textos ou relatos sobre pesquisas 
realizadas. Uma vez por mês, os professores de História realizam pesquisas extraclasses, a partir de temas 
apresentados em sala de aula, produzem relatórios com observações de estudos do meio e produzem tabelas 
e gráficos, a partir de pesquisa de dados realizada em livros, revistas ou jornais. E, uma vez por bimestre, 
os professores de História utilizam materiais diversos (madeira, isopor, fios etc.) para demonstração de 
conteúdos História, visitam locais e ambientes extraclasses, apresentam seminários em grupos sobre temas 
históricos específicos, estudos de caso ou pesquisas realizadas e elaboram apresentações com recursos do 
computador para demonstração de conteúdos de História.
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5.9. REFORÇO ESCOLAR

Tabela 58. – Tipos de reforço de aprendizagem oferecidos pela escola, segundo professores de 7º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Tipo de reforço escolar MédiaLíngua 
Portuguesa

História Geografia Matemática

Aulas de reforço/recuperação em Língua Portuguesa 
para alunos com baixo desempenho 80,3 73,6 74,6 55,3 71,0

Aulas de reforço/recuperação em Matemática para 
alunos com baixo desempenho 57,8 68,4 70,3 76,1 68,2

Acompanhamento especial por membros da equipe 
escolar 30,6 31,8 31,1 26,8 30,1

Horário de atendimento aos alunos para apoiar estudos 
ou pesquisas na biblioteca 19,4 21,6 22,0 16,7 19,9

Aulas de atividades especialmente programadas para a 
progressão parcial dos alunos do EM 13,5 13,7 13,1 12,3 13,2

Cursos extraclasses para alunos com baixo desempenho 
escolar 14,1 17,7 17,9 14,6 16,1

Horário de atendimento aos alunos para apoiar nas 
tarefas escolares ou nas lições de casa 11,2 12,7 12,9 10,8 11,9

Nenhum deles 6,9 7,1 7,7 8,7 7,6

Os dados sobre a existência de diferentes tipos de reforço escolar mostram que a grande maioria dos 
respondentes afirmou que em suas escolas há aulas de reforço em Língua Portuguesa e de Matemática 
para alunos de baixo desempenho. É importante que seja considerado, também, o percentual relacionado ao 
acompanhamento especial por membros da equipe escolar, apontado por quase um terço dos respondentes.

5.10.  ORGANIZAÇÃO DA TURMA E OUTRAS ATIVIDADES INDIRETAMENTE 
RELACIONADAS COM O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Tabela 59. – Tempo gasto para organização da aula, segundo professores de 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %) 

Tempo de aula gasto com atividades como: organização 
da turma, chamada, avisos, problemas disciplinares

MédiaLíngua 
Portuguesa

História Geografia Matemática

Menos de 10 minutos 62,9 60,5 60,1 65,9 62,4

Entre 10 e 20 minutos 33,7 35,0 34,8 30,0 33,4

Entre 20 e 30 minutos 1,7 2,6 2,5 2,0 2,2

Mais de 30 minutos 0,8 1,2 1,6 0,7 1,1

Não gasto tempo com essas atividades 0,9 0,7 1,0 1,4 1,0

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



168 

Percebe-se, a partir dos dados da Tabela 59, que 62,4% dos professores declararam gastar menos de 10 
minutos da aula com atividades como organização da turma, chamada, avisos, problema disciplinares. Outros 
33,4% afirmaram consumir, no mínimo, de 10 a 20 minutos nesses tipos de atividades. 

6. –  PERCEPÇÕES DO CLIMA ESCOLAR E DOS FATORES 
ASSOCIADOS À APRENDIZAGEM

6.1. ASPECTOS QUE DIFICULTAM A APRENDIZAGEM

A análise das respostas referentes aos aspectos que prejudicam a aprendizagem dos alunos, apresentada a 
seguir, compreende os dados apresentados nas Tabelas 60, 61 e 62. Na Tabela 60, foram reunidas as respostas 
coletadas para as categorias: prejudica muito e prejudica pouco. Na Tabela 61, estão os dados referentes à 
categoria de resposta não prejudica. Na Tabela 62, estão os dados referentes à categoria de resposta a escola 
não tem esse problema. Desta forma é possível extrair diferenças que podem não ser percebidas quando tudo 
é tratado em uma única categoria. 

Tabela 60. – Percepção de aspectos que dificultam a aprendizagem, segundo os professores de 7º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por Região Metropolitana e Interior (em %)

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam 
a aprendizagem dos alunos nesta escola?

Média
RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

Falta de apoio dos pais, em casa, ao 
aprendizado do aluno

Prejudica muito 69,2 68,3 67,1 67,1 66,4 67,6

Prejudica pouco 25,1 24,1 26,1 27,0 27,6 26,0

Desinteresse e falta de esforço dos 
alunos

Prejudica muito 64,7 61,7 63,8 63,5 62,4 63,2

Prejudica pouco 28,8 30,1 30,4 30,4 31,1 30,2

Indisciplina dos alunos em sala de aula
Prejudica muito 58,1 54,9 56,6 53,5 51,9 55,0

Prejudica pouco 31,8 32,0 32,4 34,6 36,5 33,5

Frequência irregular de alunos (por 
motivos justificáveis ou não)

Prejudica muito 52,3 52,8 49,2 50,3 47,7 50,5

Prejudica pouco 32,9 30,0 34 34,1 35,9 33,4

Baixa autoestima dos alunos
Prejudica muito 50,8 50,1 49,2 50,5 48,7 49,9

Prejudica pouco 37,8 36,7 38,8 39,4 40,7 38,7

Falta de respeito dos alunos para com os 
professores

Prejudica muito 49,0 46,8 46,5 45,1 43,2 46,1

Prejudica pouco 32,8 30,5 33,9 35,0 36,1 33,7

Falta de aptidão e de habilidades dos 
alunos

Prejudica muito 36,5 38,3 33,9 35,6 34,1 35,7

Prejudica pouco 47,5 46,0 49,7 50,0 50,8 48,8
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Alunos que intimidam colegas e/ou 
docentes

Prejudica muito 34,8 31,2 30,4 30,5 28,4 31,1

Prejudica pouco 28,4 25,0 31,5 29,9 29,4 28,8

Insatisfação e desestímulo para a 
atividade docente

Prejudica muito 30,8 29,9 29,2 27,6 25,5 28,6

Prejudica pouco 28,4 26,8 27,9 28,9 26,7 27,7

Consumo de álcool ou de drogas ilegais
Prejudica muito 31,6 24,1 28,2 29,4 25,5 27,8

Prejudica pouco 21,5 18,4 24,5 24,0 21,6 22,0

Relacionamento ruim entre professor e 
aluno

Prejudica muito 26,1 23,3 23,0 23,8 21,6 23,6

Prejudica pouco 32,7 31,6 34,7 31,7 32,9 32,7

Não-cumprimento do conteúdo curricular
Prejudica muito 19,8 18,8 17,7 17,8 15,9 18,0

Prejudica pouco 27,9 26,6 27,4 27,5 24,0 26,7

Carência de recursos pedagógicos 
Prejudica muito 20,7 20,4 17,4 14,0 12,1 16,9

Prejudica pouco 28,3 25,5 27,4 24,3 21,9 25,5

Inadequação dos conteúdos curriculares 
às necessidades dos alunos

Prejudica muito 16,3 17,5 13,8 13,0 12,3 14,6

Prejudica pouco 30,8 28,5 29,5 28,1 26,4 28,7

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

Prejudica muito 18,5 17,5 14,6 12,0 9,8 14,5

Prejudica pouco 27,0 21,9 24,5 22,0 19,9 23,1

Resistência a mudanças por parte do 
professor 

Prejudica muito 16,9 13,4 13,9 14,3 12,3 14,2

Prejudica pouco 26,4 24,3 26,7 25,7 21,6 24,9

Resistência a mudanças pelo diretor da 
escola

Prejudica muito 16,4 14,3 13,7 12,5 11,6 13,7

Prejudica pouco 17,9 15,1 18,4 16,4 14,1 16,4

Resistência a mudanças por parte do 
professor coordenador

Prejudica muito 12,9 10,9 11,0 9,7 9,2 10,7

Prejudica pouco 16,3 14,0 16,3 14,5 12,0 14,6

Ambiente e localização da escola
Prejudica muito 10,4 11,8 8,5 8,0 8,7 9,5

Prejudica pouco 23,2 24,3 19,2 18,7 19,7 21,0

Dificuldade em planejar e preparar as 
aulas por falta de apoio do professor 
coordenador 

Prejudica muito 10,6 7,3 8,8 7,8 7,4 8,4

Prejudica pouco 15,1 12,6 13,3 13,5 11,4 13,2

Os aspectos considerados muito prejudiciais ao aprendizado dos alunos, apontados com médias percentuais 
acima de 45,0%, foram considerados relevantes, uma vez que esse percentual, ao representar a percepção 
de quase metade dos docentes de uma escola, é muito representativo. Da tabela, pode-se verificar que 
receberam médias percentuais acima de 45,0%, os seguintes aspectos:

�� falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno (média de 67,6%);
�� desinteresse e falta de esforço dos alunos (média de 63,2%);
�� indisciplina dos alunos em sala de aula (média de 55,0%);
�� frequência irregular de alunos (média de 50,5%);
�� baixa autoestima dos alunos (média de 49,9%);
�� falta de respeito dos alunos para com os professores (46,1%).

É oportuno observar que essa relação é válida também quando se considera a divisão regional, apesar de que 
maiores percentuais são observados na RMSP.
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O mesmo procedimento, aplicado à categoria de resposta prejudica pouco, resulta na identificação da falta de 
aptidão e habilidades dos alunos, com média de 48,8% das indicações dos docentes.

Os aspectos que receberam percentuais de concordância entre 30,0 e 40,0%, em pelo menos em uma das 
duas categorias de resposta propostas no questionário do docente, são os seguintes: 

�� relacionamento ruim entre professor e aluno, considerado por 32,7% dos docentes como aspecto que 
prejudica pouco a aprendizagem;

�� alunos que intimidam colegas e/ou docentes, considerado por 31,1% como aspecto que prejudica 
muito a aprendizagem.

Da análise, apura-se também que, para esses fatores, não há diferenças regionais que invalidem a análise 
baseada nas médias gerais.

Tabela 61. – Percepção de aspectos que não prejudicam a aprendizagem, segundo os professores 

de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por Região Metropolitana e 

Interior (em %)

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam a 
aprendizagem dos alunos nesta escola?

Não prejudica
Média

RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

Ambiente e localização da escola 31,4 25,0 33,1 28,4 29,2 29,4

Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos alunos 21,5 19,5 21,3 20,4 20,3 20,6

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio do 
professor coordenador 22,4 19,2 21,9 20,6 18,7 20,6

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de consumo) 16,5 16,2 24,5 22,0 19,9 19,8

Resistência a mudanças por parte do professor coordenador 19,0 16,0 17,5 17,0 16,7 17,2

Resistência a mudanças por parte do professor 17,3 14,6 16,6 16,2 16,1 16,2

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola 17,1 14,4 16,0 14,7 15,2 15,5

Carência de recursos pedagógicos 15,6 13,5 15,4 15,4 16,2 15,2

Não-cumprimento do conteúdo curricular 16,5 14,2 14,8 14,7 14,6 15

Relacionamento ruim entre professor e aluno 14,9 13,3 14,5 13,8 14,3 14,2

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 13,9 13,1 14,1 12,6 14,5 13,6

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 8,9 8,7 9,0 9,1 9,5 9,0

Consumo de álcool ou de drogas ilegais 8,7 7,6 8,5 8,1 9,1 8,4

Falta de respeito dos alunos para com os professores 7,0 7,8 6,7 6,8 7,6 7,2

Frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não) 6,3 6,3 6,7 5,7 6,2 6,2

Falta de aptidão e de habilidades dos alunos 5,9 5,7 6,5 5,9 5,8 6,0

Baixa autoestima dos alunos 5,8 4,8 5,5 4,4 5,1 5,1

Indisciplina dos alunos em sala de aula 4,7 4,7 4,5 4,5 5,1 4,7

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 3,3 3,1 3,3 3,0 3,2 3,2

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 2,6 2,3 2,9 2,3 2,6 2,5

De acordo com os dados reunidos na Tabela 61, na visão dos docentes, o única aspecto que foi considerado, 
por cerca de 29,4% dos entrevistados, em todas as regiões, como não prejudicial à aprendizagem dos alunos 
refere-se ao ambiente e localização da escola.
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Tabela 62. – Percepção de aspectos que dificultam a aprendizagem, segundo os professores de 7º e 9º 

anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por Região Metropolitana e Interior (em %)

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam a 
aprendizagem dos alunos nesta escola?

A escola não tem esse problema
Média

RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio do 
professor coordenador 50,6 60,0 55,0 57,0 61,8 56,9

Resistência a mudanças por parte do professor coordenador 49,7 57,8 53,2 57,1 61,0 55,8

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola 45,9 54,5 49,1 54,2 57,5 52,2

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de 
consumo) 37,5 43,7 42,8 48,5 52,3 45,0

Resistência a mudanças por parte do professor 37,1 45,9 40,3 41,8 48,5 42,7

Carência de recursos pedagógicos 34,9 40,2 39,4 45,8 49,5 42,0

Ambiente e localização da escola 34,2 38,0 38,5 44,4 47,4 40,5

Não-cumprimento do conteúdo curricular 34,2 38,6 38,2 38,2 44,4 38,7

Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos alunos 30,2 33,2 34,0 37,2 40,2 35,0

Consumo de álcool ou de drogas ilegais 29,9 41,2 30,7 31,1 37,5 34,1

Relacionamento ruim entre professor e aluno 24,8 29,8 26,5 29,1 30,3 28,1

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 24,6 28,7 26,3 28,5 31,7 28,0

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 23,8 31,0 25,6 26,5 29,9 27,4

Falta de respeito dos alunos para com os professores 10,4 13,9 12,1 12,5 12,6 12,3

Frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não) 7,6 9,4 9,2 9,0 9,6 9,0

Indisciplina dos alunos em sala de aula 4,9 7,7 6,1 6,9 6,3 6,4

Baixa autoestima dos alunos 4,5 7,4 5,3 4,8 4,7 5,3

Falta de aptidão e de habilidades dos alunos 4,4 6,9 4,8 4,5 5,1 5,1

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 2,7 4,7 3,2 2,8 3,1 3,3

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 2,3 4,4 3,0 2,9 2,9 3,1

A aplicação, também para as respostas na categoria a escola não tem esse problema, do mesmo critério 
adotado na análise dos aspectos que prejudicam a aprendizagem, permite relacionar, segundo o apontamento 
de mais de 40,0% dos docentes, os aspectos que são apresentados como não existentes nas escolas em 
que atuam. São eles:

�� dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio do professor coordenador (média 56,9%); 
�� resistência a mudanças por parte do professor coordenador (média 55,8%);
�� resistência a mudanças por parte do diretor da escola (média 52,2%);
�� carência de infraestrutura física (média 45,0%);
�� resistência a mudanças por parte do professor (média 42,7%);
�� carência de recursos pedagógicos (média 42,0%);
�� ambiente e localização da escola (média 40,5%).



172 

Vale observar que há diferenças entre os percentuais de respostas quando se analisam os dados por região.  
Por exemplo, a carência de recursos pedagógicos é assinalada na categoria a escola não tem problema por 
34,9% dos professores da RMSP, enquanto que para o interior esse posicionamento representa 49,5% dos 
professores.

6.2. FATORES FAVORÁVEIS AO TRABALHO DOCENTE

Tabela 63. – Percepção de fatores que favorecem o trabalho docente, segundo os segundo os 

professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio (em %)

Fatores favoráveis ao trabalho docente
Concordo Discordo

Recebo apoio dos pais dos alunos para desenvolvimento do meu trabalho 81,6 17,3

As rotinas burocráticas interferem no meu trabalho de ensinar 64,1 35

Existe um clima de cooperação entre os professores desta escola 95,9 3,7

A indisciplina dos alunos desta escola dificulta o meu trabalho de ensinar 85,3 14,5

Eu me sinto seguro com meu trabalho nesta escola 97,4 2,3

Em sua quase totalidade (mais de 97,0%), os professores afirmaram sentir-se seguros na escola em que 
trabalham e afirmaram, também, existir um clima total ou parcial de cooperação entre os colegas docentes.  
A grande maioria (85,3%), aponta que a indisciplina dos alunos dificulta o trabalho do professor.

6.3. PERCEPÇÃO SOBRE OS DIRETORES

Tabela 64. – Percepção de professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio sobre seus diretores (em %)

Avaliação dos professores sobre seus Diretores
Concordo Discordo

O diretor estimula as atividades inovadoras 92,4 6,4

O diretor consegue que os professores se comprometam com a escola 93,1 5,9

O diretor dá atenção adequada aos aspectos relacionados com a aprendizagem dos alunos 93,5 5,3

O diretor implementa regras claras de conduta escolar e me apoia, quando necessário 93,7 5,4

Tenho plena confiança profissional no diretor 94,1 4,7

O diretor dá atenção adequada aos aspectos relacionados com as normas administrativas 95,2 2,5

O diretor dá atenção aos aspectos relacionados à manutenção da escola 96,4 2,4

Conforme se pode observar a partir da Tabela 64, um percentual bastante significativo de respondentes – para 
todas as variáveis, superior a 92,4% – avaliaram positivamente a atuação de seus diretores. Para todas as 
perguntas feitas, a grande maioria dos professores afirmou concordar plenamente com o bom desempenho 
dos diretores. 
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6.4. PERCEPÇÃO SOBRE OS AGENTES ESCOLARES

Tabela 65. – Percepção de professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio sobre os agentes escolares (em %)

Concordância total ou parcial com a afirmação
Concordo Discordo

A maioria dos funcionários da minha escola tentaria tirar vantagem de mim se tivesse uma 
chance 30,3 59,6

Eu posso confiar na maioria das pessoas da minha comunidade 82,8 12,4

Eu posso confiar na maioria dos funcionários da minha escola 92,1 5,6

Os funcionários desta escola são pessoas em que eu posso confiar 93,1 3,8

Se eu precisasse de um favor pessoal, em uma emergência, eu poderia pedir a um colega de 
trabalho desta escola 95,1 2,2

Se um funcionário desta escola precisasse de um favor pessoal, em uma emergência, ele 
poderia recorrer a mim 98,8 0,4

É possível observar, nos dados da tabela acima, que em quase todas as questões há uma concordância por 
parte dos docentes, superior a 82,8% – chegando a 98,8% – revelando que a maior parte dos docentes avalia 
a sua comunidade escolar como bastante confiável. Do mesmo modo, cerca de 60,0% dos professores não 
concorda com a afirmação de que “a maioria dos funcionários da minha escola tentaria tirar vantagem de mim 
se tivesse uma chance”, e apenas cerca de 30,0% deles concorda com essa afirmação.

6.5. PERTENCIMENTO À ESCOLA

Tabela 66. – Percepção de professores de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino 

Médio sobre a sensação de pertencimento à escola onde atuam (em %)

Percepção de pertencer à escola
Concordo Discordo

Sinto que sou parte importante desta escola 96,9 2,2

Participo das decisões educacionais desta escola 93,2 6,0

Os dados da tabela acima, evidenciam que a quase totalidade dos professores tem a percepção de 
pertencimento à escola onde leciona: 96,9% sentem-se parte importante da escola e 93,2% participam das 
decisões educacionais de sua escola.
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7. –  SÍNTESE DO PERFIL DOS PROFESSORES DE 7º E 9º 
ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA 3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO

A maioria dos professores da rede estadual de São Paulo que respondeu ao questionário é do sexo feminino 
e de cor branca. 

Em relação aos índices socioeconômicos apurou-se que a quase totalidade dos professores dispõe de 
computador em casa, sendo que a maioria deles também possui acesso à internet e, ainda, que a renda 
familiar de 66,0% dos professores é de entre R$ 2.251,00 e R$ 6.750,00.

Os dados evidenciaram também que, aproximadamente, 75,0% dos pais e mães dos docentes não possuem 
Ensino Médio completo e que um percentual de aproximadamente 33% dos pais dos professores não concluiu 
as séries iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental. Somente cerca de 10% dos pais dos professores 
concluíram o Ensino Superior.

No que diz respeito à trajetória profissional e acadêmica, um terço dos professores possui de 11 a 20 anos de 
docência e em torno de 20,0% possui de 6 a 10 anos. Os dados sobre o tempo de trabalho na unidade escolar 
atual sugerem uma rotatividade significativa do corpo docente. Um percentual de 39,9% dos professores está 
em exercício profissional na atual unidade há, no máximo, dois anos. Ademais, pouco mais da metade dos 
respondentes afirmou atuar apenas em uma escola e, quando declararam atuar em mais de uma unidade, 
observa-se que a maioria exerce essa atividade em outras escolas (municipais e estaduais) no mesmo 
município.

Quanto à formação em nível de pós-graduação, o corpo docente da rede estadual de ensino é relativamente 
homogêneo. A maioria (60,6%) não cursou nem está cursando qualquer tipo de pós-graduação. Entre os que 
estão em curso de atualização profissional, a maioria absoluta está cursando especialização lato sensu; um 
percentual de 4,0% dos professores possuem mestrado e 0,5%, doutorado. Destaque-se que esse grupo 
com mestrado possui formação inicial principalmente na disciplina de Matemática e, entre os que possuem 
doutorado, a maior concentração está na disciplina de História. Com relação à pergunta sobre os mecanismos 
para atualização, a maioria dos professores declarou atualizar-se por meio de leitura de livros e de artigos da 
sua área e por pesquisa de artigos e trabalhos na internet.

Os dados sobre a participação nas atividades de elaboração e definição de atividades pedagógicas revelaram 
um relativo engajamento da maioria do corpo docente. Um percentual de quase 54,3% dos docentes declarou 
ter participado ativamente da elaboração do projeto pedagógico em 2013. 

Os professores declararam, também, possuir conhecimento dos resultados das avaliações em larga escala 
aplicadas, principalmente aqueles relativos ao SARESP e ao IDESP. 

Os professores, em sua maioria, avaliam seus alunos com frequência no mínimo mensal, valendo-se, para 
isso, de lições de casa, observação da participação e da disciplina nas aulas, trabalhos produzidos em aula e 
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provas escritas. Os professores de Língua Portuguesa e de Matemática são os que mais avaliam os alunos 
em todas as aulas, enquanto os de História e os de Geografia avaliam seus alunos mensal e bimestralmente.

A quase totalidade dos docentes declarou conhecer e utilizar a Matriz de Referência Curricular de São Paulo, 
os Cadernos do Professor e os livros didáticos. Outros recursos, como lousa, atividades extraclasse, vídeos, 
DVDs, jornais e revistas informativas são, também, indicados.

Quase todos os professores consideram que os problemas diretamente relacionados com os alunos são os 
que mais comprometem o ensino em suas escolas. Entre esses fatores, pode-se citar a falta de apoio dos 
pais ao aprendizado do aluno, o desinteresse e a falta de esforço por parte dos alunos, os lares ou ambientes 
familiares desajustados, a indisciplina dos alunos em sala de aula etc. Por outro lado, os professores tendem 
a ter uma visão positiva de seu local de trabalho, visto que a quase totalidade deles considera-se seguro em 
suas atividades e percebe um clima de cooperação entre seus colegas de escola. 

Igualmente positiva é a avaliação que fazem de seus diretores, que são percebidos, pela maioria dos docentes, 
como atentos às questões administrativas da escola e dignos de confiança. A maioria dos professores também 
relata ter um alto grau de confiança nos funcionários das escolas e tem pelo seu local de trabalho uma forte 
sensação de acolhimento, visto que, 96,9% deles, consideram-se parte importante de suas escolas, além de 
93,2% afirmarem participar das decisões educacionais que lá são tomadas.
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1. – UNIVERSO AVALIADO

Nessa análise, foi prevista a participação de 5.015 escolas da rede estadual de ensino, sendo que 4.994 
diretores participaram da avaliação preenchendo o questionário de contexto, o que representa 99,4% de 
participação. 

2. – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

2.1. SEXO

Tabela.1. – Diretores das unidades escolares, por sexo (em%)

Sexo %

Feminino 81,1

Masculino 18,9

Total 100,0

Gráfico 1. – Distribuição dos Diretores de unidades escolares, por sexo (em%)

Como se pode constatar, 81,1% dos diretores das escolas que responderam ao questionário do SARESP 
2013, são do sexo feminino.
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2.2. COR AUTODECLARADA

Tabela 2. – Diretores das unidades escolares, segundo cor autodeclarada (em%)

Você se considera %

Branco 84,2

Negro 3,6

Pardo ou mulato 10,6

Amarelo/de origem oriental 1,4

Indígena 0,2

Total 100,0

Gráfico 2. – Distribuição dos Diretores das unidades escolares, por cor autodeclarada (em %)

Os dados obtidos revelam que um percentual de cerca de 84,0% dos diretores consideram-se de cor branca. 
Os pardos ou mulatos, a segunda categoria mais frequente, representam um percentual de 10,6%, enquanto 
aqueles que se consideram negros representam um percentual de 3,6%. Os diretores de origem oriental e 
indígena representam juntos, 1,6% do total de casos.

2.3. RENDA FAMILIAR MENSAL

Cerca de 29,0% dos diretores entrevistados declararam que a sua renda familiar mensal está no intervalo 
de R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00 e 38,0% declararam renda de R$ 4.501,00 a R$ 6.750,00. Apenas 1,2% 
deles declararam rendimentos familiares nos intervalos inferiores a esses. Cerca de um terço dos diretores 
declararam rendimentos familiares acima de R$ 6.750,00.

84,2

3,6

10,6 1,4 0,2

Branco Negro Pardo ou mulato Amarelo/de origem oriental Indígena
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Tabela 3. – Renda mensal familiar, segundo Diretores das unidades escolares (em %)

Qual a sua renda familiar (a soma dos salários de todos que trabalham em sua casa)? %

Menos de R$ 1.900,00 0,1

De R$ 1.900,00 a R$ 2.250,00 1,1

De R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00 29,5

De R$ 4.501,00 a R$ 6.750,00 38,0

Acima de R$ 6.750,00 31,3

Total 100,0

2.4. POSSE DE BENS E SERVIÇOS

Tabela 4. – Posse de bens e serviços, segundo Diretores de unidades escolares (em%)

Bens e serviços %

Computador 97,9

Internet banda larga 90,2

TV a cabo, parabólica ou por assinatura 85,2

Empregada Mensalista 20,7

Nenhum deles 0,8

Gráfico 3. – Diretores das unidades escolares, segundo a posse de bens e serviços (em%)

0,8

20,7

85,2

90,2

97,9

0 20 40 60 80 100 120

Nenhum deles

Empregada mensalista

TV a cabo, parabólica ou por assinatura

Internet banda larga

Computador



182 

Os diretores declararam ter acesso a serviços e equipamentos tecnológicos facilitadores de comunicação e 
acesso à informação, à cultura e ao desenvolvimento pessoal e profissional em sociedades modernas. Com 
efeito, a conquista de alguns desses equipamentos é observada em parcela expressiva desses profissionais. Por 
exemplo, um percentual igual a 97,9% deles possuem computador, 90,2% declararam ter, em seus domicílios, 
acesso à Internet banda larga e 85,2%, possuem televisão a cabo, por parabólica ou por assinatura.

Um percentual igual a 20,7% desses profissionais declararam utilizar, em suas residências, os serviços 
prestados por empregadas domésticas mensalistas, com jornada integral de trabalho.

2.5. TEMPO GASTO COM TRANSPORTE PARA TRABALHAR

Tabela 5. – Tempo médio do percurso casa-escola, segundo Diretores das unidades escolares (em%)

Intervalo de tempo %

Até meia hora 75,6

De meia hora a 1 hora 20,0

De 1 hora a 2 horas 4,0

Mais de 2 horas 0,4

Total 100,0

A expressiva maioria dos diretores (75,6%) gasta até meia hora no trajeto de casa até a escola. Apenas 4,4% 
precisam de mais de uma hora para chegar à escola.

2.6. GRAU DE ESCOLARIDADE DOS PAIS

Tabela 6. Grau de escolaridade dos pais dos Diretores das unidades escolares (em %)

Qual o grau de escolaridade? Mãe Pai

Não estudou 0,3 1,2

Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) incompleto 5,3 4,0

Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) completo 26,2 26,3

Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) incompleto 30,4 30,0

Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) completo 5,5 6,6

Ensino Médio incompleto 7,9 9,0

Ensino Médio completo 1,4 1,9

Ensino Superior incompleto 9,4 10,7

Ensino Superior completo 0,8 1,5

Não respondeu 12,8 8,8

Total 100,0 100,0
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Gráfico 4. – Grau de escolaridade dos pais dos Diretores das unidades escolares (em %)

Um percentual de 5,5% dos diretores afirmou que seus pais não estudaram ou não concluíram as séries 
iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental. Quase um terço dos pais completaram as séries iniciais (1ª a 4ª 
série) do Ensino Fundamental e, com percentual igual a 5,5% para as mães e 6,6% para os pais dos diretores, 
verifica-se a condição de conclusão do Ensino Fundamental (8ª série). 

A conclusão do Ensino Médio foi observada nas respostas de 1,4% dos diretores para as mães e de 1,9% 
para os pais. 

Os percentuais de indicação dos diretores relativos à conclusão do Ensino Superior pelos seus pais são da 
ordem de 0,8% para as mães e 1,5% para os pais.

3. – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

3.1. TEMPO DE EXERCÍCIO NA FUNÇÃO

Pouco mais de 25,0% dos diretores desempenham essa função entre 11 e 15 anos. A distribuição entre as 
demais categorias de tempo de exercício é bastante equilibrada: 28,6% estão na função por períodos que 
variam de menos de um ano até 5 anos, 47,4% estão na função por períodos que variam de 9 a 20 anos. 
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Tabela 7. – Tempo de exercício na função, segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Há quantos anos você exerce esse cargo/função? %

Menos de 1 ano 7,1

De 1 a 2 anos 7,2

De 3 a 5 anos 14,3

De 6 a 8 anos 9,2

De 9 a 10 anos 11,3

De 11 a 15 anos 26,8

De 16 a 20 anos 9,3

Mais de 20 anos 14,8

Total 100,0

Gráfico 5. – Distribuição de Diretores de unidades escolares por tempo de exercício na função (em %)

3.2. TEMPO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR

As respostas obtidas, apresentadas na tabela a seguir, revelam que a maioria dos diretores, com percentual de 
56,7%, desempenha essa função na unidade escolar em período de tempo inferior ou igual a 5 anos, sendo 
que, neste grupo, um percentual de 18,4% declararam estar nessa função na unidade há menos 1  ano. 12,3% 
do total de entrevistados estão na direção da unidade entre 6 e 8 anos e cerca de um quarto dos entrevistados 
está na escola entre 3 e 5 anos.
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Tabela 8. – Tempo de exercício da função de Diretor na unidade escolar (em %)

Há quantos anos você exerce esse cargo/função nesta unidade? %

Menos de 1 ano 18,4

De 1 a 2 anos 14,5

De 3 a 5 anos 23,8

De 6 a 8 anos 12,3

De 9 a 10 anos 11,4

De 11 a 15 anos 13,7

De 16 a 20 anos 2,7

Mais de 20 anos 3,2

Total 100,0

Gráfico 6. – Distribuição de Diretores por tempo de exercício na unidade escolar (em %)

3.3. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL CONCOMITANTE

São relativamente pequenos, inferiores a um terço, os percentuais de diretores que declararam exercer 
atividades profissionais, docentes ou não vinculadas ao ensino, de forma concomitante à função de diretor de 
escola. Um percentual de 93,5% desse público responderam negativamente a essa questão. 

Dos diretores que responderam afirmativamente a essa questão, os que exercem atividades docentes na rede 
pública paulista estadual ou nas redes municipais de ensino, têm um percentual agrupado próximo dos 18,4%. 
O percentual de diretores que desempenham atividade docente concomitante em escola privada é igual a 
5,7%. Observa-se ainda cerca de 2,2% de entrevistados que declararam exercer atividades profissionais 
concomitantes a de diretor não vinculadas ao ensino.
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Gráfico 7. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, segundo exercício de outra função (em %)

Tabela 9. – Atividade profissional concomitante, segundo Diretores de unidades escolares (em%)

Além dessa função, você exerce outra atividade? %

Atividade docente na rede estadual de ensino 6,1

Atividade docente na rede municipal de ensino da capital 6,5

Atividade docente em outra rede municipal de ensino 5,8

Atividade docente na escola da rede privada 5,7

Outra atividade não vinculada ao ensino 2,2

Gráfico 8. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, segundo exercício de outra função (em%)
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3.4. PÓS-GRADUAÇÃO

A maioria dos diretores, com percentual de 62,8%, declararam que concluíram pós-graduação lato sensu. 
Em proporção de mais de um terço, tem-se o grupo que indicou não ter feito nenhuma especialização e, em 
percentual de 6,5%, estão os que concluíram o mestrado e/ou doutorado.

Tabela 10. – Formação pós-graduada, segundo Diretores de unidades escolares (em%)

Você cursou ou está cursando pós-graduação? %

Não 30,7

Sim, especialização/lato sensu 62,8

Sim, mestrado 5,7

Sim, doutorado 0,8

Total 100,0

Gráfico 9. – Distribuição de Diretores de unidades escolares segundo formação pós-graduada. (em%)

3.5. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Os dados sobre esse item do questionário revelam que os diretores das escolas da rede de ensino estadual 
paulista mantêm estratégias de atualização por meio de leitura de livros e de artigos da sua área de trabalho, 
cursos e orientações técnicas oferecidas pela SEE/SP e de pesquisas de artigos e trabalhos publicados na 
internet. 

Um percentual de 53,8% desses profissionais respondeu que se atualiza por meio de cursos a distância, 
bem como 22,5% indicaram que participaram de cursos de extensão universitária e, um percentual de, 
aproximadamente, 7,2% declararam que se atualizaram por meio de cursos oferecidos pelos sindicatos.
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Tabela 11. – Estratégias para promoção da educação continuada, segundo Diretores de unidades           

escolares (em %)

Você se atualiza por meio de: %

Cursos e orientações técnicas oferecidos pela SEE/SP 91,9

Leitura de livros e artigos de sua área 88,7

Pesquisa de artigos e trabalhos na internet 67,5

Cursos a distância 53,8

Cursos de extensão universitária 22,5

Cursos oferecidos pelos sindicatos 7,2

Não me atualizo 0,1

Gráfico 10. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, segundo meios de atualização (em%)

4. –  DESCRIÇÃO E ENGAJAMENTO NO PLANEJAMENTO 
DE ATIVIDADES

Neste tópico, serão apresentadas e analisadas as respostas dos diretores de unidades escolares relativas à 
sua participação na elaboração do Projeto Pedagógico, e em diferentes atividades avaliadas relacionadas ao 
desenvolvimento da Proposta Curricular no ano letivo de 2013.
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4.1. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA

Os dados sobre a participação dos diretores nas atividades de elaboração da Proposta Pedagógica da escola 
evidenciaram que a maior parte deles participou ativamente do processo em 2013.  Com um percentual de 
4,5%, um grupo de diretores respondeu ter participado parcialmente, além disso, 4,9% desses profissionais, 
indicaram que as escolas onde trabalham não elaboraram Proposta Pedagógica no ano letivo de 2013. Um 
percentual de 1,7% dos diretores respondeu não ter participado da elaboração da Proposta Pedagógica, 
porque não exerciam essa função à época em que ela foi elaborada. Cerca de 1,6% dos Diretores disseram 
que não estavam nesta escola quando a Proposta Pedagógica foi elaborada.

Tabela 12. – Participação de Diretores de unidades escolares na elaboração da Proposta Pedagógica 

da escola (em%)

Você participou da elaboração da Proposta Pedagógica desta escola, em 2013? %

Sim, participei ativamente 87,3

Sim, participei parcialmente 4,5

Não, porque não estava nesta escola quando a Proposta Pedagógica foi elaborada 1,6

Não, porque não exercia essa função à época da elaboração da Proposta Pedagógica 1,7

Não, porque essa escola não elaborou Proposta Pedagógica 4,9

Total 100,0

 Gráfico 11. – Distribuição de Diretores de unidades escolares segundo participação na elaboração da 

Proposta Pedagógica da escola (em %)

Observa-se pela Tabela 13, que 63,2% dos diretores afirmaram que a Proposta Pedagógica da escola foi 
elaborada a partir de um projeto já existente, com as necessárias adequações e atualizações. Esse índice 
percentual indica relativa continuidade na gestão e no planejamento das atividades escolares nos consecutivos 
anos letivos. 
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Cerca de 16,6% dos diretores indicararam que o Projeto Pedagógico foi produzido pela equipe de professores 
e técnicos da unidade escolar, com participação ativa de pais e alunos. 8,5% dos diretores responderam que 
a elaboração se deu a partir do modelo encaminhado pela SEE/SP e, com percentual de 4,2%, encontra-se o 
grupo de diretores que assinalou a alternativa que indica que o Projeto Pedagógico foi elaborado pela equipe 
de professores e técnicos da escola. 

Com percentuais relativamente baixos, os diretores indicaram a alternativa que afirma que o Projeto Pedagógico 
foi elaborado a partir de diferentes influências: do diretor e sua experiência; do modelo bem-sucedido em 
outra escola, com adequações para a escola atual; de modelo encaminhado pela Supervisão de Ensino; e, por 
fim, de modelo encaminhado pela Diretoria de Ensino. 

Tabela 13. – Referenciais para elaboração da Proposta Pedagógica da escola, segundo Diretores (em %)

Como a Proposta Pedagógica desta escola foi elaborada para este ano letivo? %

Foi elaborada a partir de modelo encaminhado pela Secretaria Estadual de Educação 8,5

Foi elaborada a partir de modelo encaminhado pela Supervisão de Ensino 0,8

Foi elaborada a partir de modelo encaminhado pela Diretoria de Ensino 2,0

Foi elaborada pela equipe de professores e técnicos da escola 4,2

Foi elaborada a partir de Proposta Pedagógica já existente, com adequações e atualizações 63,2

Foi elaborada a partir de modelo bem-sucedido em outra escola, com adequações para esta escola 0,3

Foi elaborada pela equipe de professores e técnicos, com participação ativa de pais e alunos 16,6

Foi elaborada pelo diretor, com base em sua experiência 0,2

Não foi elaborada este ano 3,4

Não sei 0,8

Total 100,0

4.2. AÇÕES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR

A Tabela 14 apresenta a distribuição percentual de respostas à questão relativa à indicação de participação 
do diretor nas ações destinadas ao planejamento escolar no ano letivo de 2013. Com percentual de 91,8%, 
observa-se que, no ano letivo de 2013, a escola se planejou para desenvolver suas atividades.

Tabela 14. – Participação no planejamento escolar, segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Categoria de resposta %

Sim 91,8

Não 8,2

Total 100,0
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Gráfico 12. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, 

segundo ações de planejamento escolar (em %)

Gráfico 13. – Adequação do plano de trabalho à execução da Proposta Pedagógica, segundo Diretores 

de unidades escolares (em %)
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Tabela 15. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, segundo finalidade da utilização da 

Proposta Pedagógica para o seu trabalho (em %)

A Proposta Pedagógica é utilizada como referência para o seu trabalho? %

Sim, na gestão do currículo 56,5

Sim, na elaboração/desenvolvimento de projetos escolares 25,8

Sim, no planejamento das atividades de apoio aos professores 3,8

Sim, na organização dos canais de participação (Grêmio, Conselhos, APM) 5,9

Sim, no planejamento das ATPCs do ano 7,1

Não, pois a escola não possui Proposta Pedagógica 0,5

Não a utilizo regularmente 0,4

Total 100,0

Tabela 16.  – Avaliação e direcionamento da Proposta Pedagógica em consideração ao desempenho 

escolar dos alunos, segundo Diretores (Em%)

A Proposta Pedagógica da escola é avaliada e redirecionada levando em consideração  
o desempenho dos alunos? 

%

Sim, semestralmente 69,7

Sim, anualmente. 29,6

Em nenhum momento 0,2

Não, pois a escola não possui Proposta Pedagógica 0,5

Total 100,0

4.3. AGENDA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO DIRETOR

Solicitados a se manifestarem sobre com que frequência definem, com os professores, a agenda de atividades 
pedagógicas, 59,2% dos diretores responderam semanalmente e pouco mais de 12,0%, mensalmente. 

Um percentual de 95,8%, dos diretores declararam que atendem semanalmente alunos com problemas 
disciplinares, e essa é a ação com maior concentração de frequência de indicação semanal. Com percentual de 
69,6%, os diretores indicaram que atendem semanalmente alunos com problemas de aprendizagem escolar.
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Gráfico 14. – Composição da agenda de atividades pedagógicas dos Diretores de unidades escolares 
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Gráfico 14. – Composição da agenda de atividades pedagógicas dos Diretores de unidades escolares 
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4.4. ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E RESPONSABILIDADES

As tabelas e os gráficos seguintes descrevem, em percentuais, os resultados de um conjunto de questões 
respondidas pelos diretores sobre as atividades pedagógicas e de gestão da unidade escolar. Assim, foi 
solicitada aos diretores a indicação dos responsáveis pelas seguintes atividades: decisão sobre a alocação de 
recursos financeiros, estabelecimento de normas disciplinares, estabelecimento do sistema de avaliação de 
alunos, escolha dos livros didáticos, determinação do conteúdo das disciplinas, decisão sobre as teorias de 
aprendizagem que orientam a Proposta Pedagógica, organização e garantia da ATPC. 

Dada a natureza das questões formuladas, e a possibilidade de se indicar até seis responsáveis em cada uma 
das diferentes situações propostas, fica evidente que as tarefas são de responsabilidade compartilhada entre 
os membros da equipe escolar e até mesmo com as APMs. 

Além das questões relacionadas à indicação de responsáveis e tomadores de decisão em diferentes situações, 
os diretores se manifestaram acerca da adequabilidade (ou não) do espaço físico destinado a essas atividades 
e sobre os assuntos predominantes nessas reuniões.

Tabela 17. – Responsabilidades na decisão sobre a alocação de recursos financeiros 

na unidade escolar (em %)

Quais os principais responsáveis na sua escola por: decidir sobre a alocação de recursos financeiros? %

APM 95,5

Conselho de escola 83,4

Diretor 75,6

Professores 59,4

Professores coordenadores 45,0

Outros 14,4

Não é responsabilidade da UE 0,2

Gráfico 15. – Responsabilidades na decisão sobre a alocação de recursos financeiros 

na unidade escolar (em%)
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Tabela 18. – Responsabilidades no estabelecimento de normas disciplinares na unidade escolar (em %)

Quais os principais responsáveis na sua escola por: estabelecer normas disciplinares? %

Conselho de escola 90,4

Diretor 81,8

Professores 72,4

Professores coordenadores 64,1

Outros 20,9

APM 9,3

Não é responsabilidade da UE 0,1

Gráfico 16. – Responsabilidades no estabelecimento de normas disciplinares na unidade escolar (em %)

Tabela 19. – Responsabilidades no estabelecimento do sistema de avaliação dos alunos (em %)

Quais os principais responsáveis na sua escola por: estabelecer o sistema de avaliação de alunos? %

Professores 90,4

Professores coordenadores 87,5

Diretor 77,4

Conselho de escola 41,8

Outros 17,2

APM 3,1

Não é responsabilidade da UE 1,3
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Gráfico 17. – Responsabilidades no estabelecimento do sistema de avaliação dos alunos (em %)

Tabela 20. – Responsabilidades na escolha dos livros didáticos na unidade escolar (em %)

Quais os principais responsáveis na sua escola por escolher os livros didáticos? %

Professores 99,0

Professores coordenadores 82,3

Diretor 34,0

Conselho de escola 5,0

Outros 3,8

APM 0,7

Não é responsabilidade da UE 0,1

Gráfico 18. – Responsabilidades na escolha dos livros didáticos na unidade escolar (em %)
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Tabela 21. – Responsabilidades no estabelecimento do conteúdo programático das disciplinas (em %)

Quais os principais responsáveis na sua escola por: determinar o conteúdo das disciplinas? %

Professores 79,8

Professores coordenadores 66,5

Outros 33,1

Diretor 29,2

Não é responsabilidade da UE 10,8

Conselho de escola 5,0

APM 0,7

Gráfico 19. – Responsabilidades no estabelecimento do conteúdo programático das disciplinas (em %)

Tabela 22. – Responsabilidades na escolha de teorias de aprendizagem para orientar 

a Proposta Pedagógica da escola (em%)

Quais os principais responsáveis na sua escola por: decidir sobre as teorias de aprendizagem 
que orientam a Proposta Pedagógica?

%

Professores coordenadores 90,1

Professores 84,4

Diretor 79,9

Conselho de escola 31,2

Outros 25,1

APM 4,8

Não é responsabilidade da UE 2,8

Não sei 0,1
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Gráfico 20. – Responsabilidades na escolha de teorias de aprendizagem para orientar a Proposta 

Pedagógica da escola (em%)

Tabela 23. – Responsabilidades na organização e garantia da ATPC (em %)

Quais os principais responsáveis na sua escola por: organizar e garantir a ATPC? %

Professores coordenadores 97,5

Diretor 80,4

Professores 17,7

Outros 4,1

Conselho de escola 1,1

APM 0,5

Não é responsabilidade da EU 0,0

Gráfico 21. – Responsabilidades na organização e garantia da ATPC (em %)
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Gráfico 22. – Adequação do espaço físico destinado às atividades das ATPCs na unidade escolar (em %)

Em síntese, os dados coletados junto aos diretores de unidades escolares mostram que a decisão sobre 
a alocação de recursos financeiros é de responsabilidade das APMs (95,5%), que as normas disciplinares 
são da responsabilidade do Conselho de Escola (90,4%) e que cabe aos professores o estabelecimento do 
sistema de avaliação de alunos (90,4%), a escolha dos livros didáticos (99,0%) e a determinação do conteúdo 
das disciplinas (79,8%). A maior responsabilidade de decidir sobre as teorias de aprendizagem que orientam 
a Proposta Pedagógica é do professor coordenador (90,1%), bem como a organização e garantia da ATPC 
(97,5%). Mas é importante lembrar que esse comentário restringe-se aos membros da equipe, colegiado 
ou associação que receberam os mais elevados percentuais de indicação pelos diretores, ficando claro, nos 
gráficos, que as responsabilidades são compartilhadas por mais de um membro ou instância. 

Quanto à adequação do espaço físico destinado à APTC, a maioria de entrevistados considera-os adequados. 
Ainda como parte dos aspectos relacionados à organização da escola, foram obtidos resultados sobre a 
atividade profissional de maior frequência desempenhada no exercício da função de diretor de unidade escolar.

Tabela 24. – Atividade predominante no trabalho do Diretor de unidade escolar (em %)

Qual a atividade predominante no seu trabalho como diretor? %

Atividades administrativas relacionadas à gestão escolar 75,1

Atividades pedagógicas 14,8

Atividades burocráticas 8,2

Atendimento à comunidade escolar 1,9

Total 100,0

Segundo a maioria dos entrevistados, as atividades administrativas relacionadas à gestão escolar são 
predominantes no trabalho do diretor de unidade escolar, apontadas por 75,1% dos diretores entrevistados.

74,0

26,0

Sim Não
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Gráfico 7. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, segundo exercício de outra função (em %)

Tabela 9. – Atividade profissional concomitante, segundo Diretores de unidades escolares (em%)

Além dessa função, você exerce outra atividade? %

Atividade docente na rede estadual de ensino 6,1

Atividade docente na rede municipal de ensino da capital 6,5

Atividade docente em outra rede municipal de ensino 5,8

Atividade docente na escola da rede privada 5,7

Outra atividade não vinculada ao ensino 2,2

Gráfico 8. – Distribuição de Diretores de unidades escolares, segundo exercício de outra função (em%)
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Gráfico 23. – Cumprimento da Proposta Curricular, segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Um pouco mais da metade dos diretores, com percentual de 52,8%, afirmaram que a escola cumpre de 80 a 
90% do programa previsto na proposta curricular. Ainda, 41,4% declararam ter cumprido entre 60% e 70% do 
programa previsto. Apenas 3,2% dos diretores consideram que todo o programa foi cumprido no ano letivo de 
2013. Um percentual mínimo (0,3%) afirmou que a escola cumpriu menos da metade do programa previsto 
na proposta curricular.

52,8%41,4%

3,2%
2,3% 0,3%

Quase todo o programa (entre 80% e 90%) Mais da metade (entre 60% e 70%)

Todo o programa Aproximadamente a metade

Menos da metade do programa



203

5.3. DECISÕES QUE INFLUENCIAM NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM

A seguir, serão analisados os dados relacionados às ações dos diretores na busca de soluções para os 
problemas enfrentados pelas faltas dos professores, montagem das turmas e problemas relativos à evasão e 
reprovação escolar.

As tabelas e os gráficos seguintes apresentam os dados consolidados relativos às respostas dos diretores a 
essas questões.

Tabela 27. – Estratégias da reposição de aulas na unidade escolar, segundo Diretores de unidades         

escolares (em %)

No caso de ter havido interrupção das atividades escolares neste último ano, como foi ou está sendo 
feita a reposição das aulas nesta escola? 

%

Não houve interrupção de aulas 63,4

Não houve e não haverá reposição 9,8

Reposição feita imediatamente, dando continuidade ao Currículo do Estado de São Paulo 9,0

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com poucos alunos 7,7

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial, com a maioria absoluta dos alunos 5,0

Reposição, com aula presencial, com poucos alunos 2,8

Reposição, com aula presencial, com a maioria absoluta dos alunos 1,8

Reposição feita no final do ano (a partir de conteúdos em que os alunos apresentaram dificuldades) 0,3

Reposição feita a partir de cobrança do Órgão Central (retomando-se os conteúdos) 0,2

Total 100,0

Um percentual de 63,4% dos diretores afirmou que ações reparatórias foram tomadas pela escola de modo a 
não existir interrupção das aulas quando da ausência eventual de professores. A reposição, segundo 9,0% dos 
diretores, ocorreu imediatamente, dando continuidade ao Currículo do Estado.  Segundo 7,7% dos diretores 
a reposição aos sábados teve poucos alunos e 5,0% informaram que foi com a maioria dos alunos. E, ainda, 
9,8% dos diretores declararam que não houve e não haverá reposição de aulas.
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Gráfico 24. – Estratégias da reposição de aulas na unidade escolar, segundo Diretores de unidades        

escolares (em %)

Tabela 28. – Justificativa para a ausência do docente às aulas, segundo Diretores de unidades                

escolares (em %)

Justificativa %

Doença/check-up médico 86,5

Problemas ou dificuldades do cotidiano da família 52,8

Faltam porque têm direito à falta abonada 40,7

Exercício de outro cargo/trabalho/atividade 34,4

Outras 18,7

Faltam muito pouco sem nenhuma razão 12,4

Atividades políticas da categoria (reuniões sindicais, assembleias, greves) 7,4

Medo da violência na escola e em seu entorno 5,6

Participação em alguma comemoração de família 3,6

A indicação dos diretores que alcançou maior percentual para justificar a ausência do corpo docente às aulas 
foi a relacionada a problemas de saúde do docente, com percentual de 86,5%. A segunda maior frequência 
de indicação foi problemas ou dificuldades do cotidiano familiar, com percentual de 52,8%. 

Com um percentual igual a 40,7%, a indicação relacionada à utilização de faltas abonadas foi o terceiro 
percentual mais elevado entre as justificativas para ausências do corpo docente. 
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O exercício de atividades profissionais concomitante apresenta-se como justificativa relevante para a ausência 
do corpo docente, com um percentual de 34,4%. 

A Tabela 29 apresenta o resultado da pesquisa relativa aos critérios utilizados pela unidade escolar para 
formação das classes de aula. Percebe-se que, com um percentual de 67,9%, predomina a formação das 
turmas pela busca da homogeneidade da faixa etária e 24,9% afirmaram que não houve critério.

Tabela 29. – Critério utilizado para a formação das turmas,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Qual o critério utilizado para formação das turmas nesta escola? %

Homogeneidade quanto à idade 67,9

Homogeneidade quanto ao rendimento escolar 6,7

Não houve critério 24,9

Não sei 0,5

Total 100,0

Uma das principais metas de políticas públicas educacionais está na existência de ações e projetos que tratem 
da redução das taxas de evasão escolar. A Tabela seguinte apresenta os resultados da pesquisa relativa à 
existência de projeto na unidade escolar. Segundo 79,8% dos diretores, o projeto está sendo aplicado e, 
ainda, 12,2% dos diretores informaram que na sua escola não há problemas quanto à evasão.

Tabela 30. – Projeto para a redução das taxas de abandono,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Há algum projeto de redução das taxas de abandono na sua escola? %

Sim, e o projeto está sendo aplicado 79,8

Sim, mas ainda não foi implementado 2,8

Não criamos ainda o projeto, embora exista o problema 5,2

Não, porque na minha escola não há esse tipo de problema 12,2

Total 100,0
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Gráfico 25. – Projeto para a redução das taxas de abandono na escola, 

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Tabela 31. – Projeto para a redução das taxas de reprovação, 

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Há algum projeto de redução das taxas de reprovação na sua escola? %

Sim, e o projeto está sendo aplicado 86,6

Sim, mas ainda não foi implementado 2,1

Não criamos ainda o projeto, embora exista o problema 3,6

Não, porque na minha escola não há esse tipo de problema 7,7

Total 100,0

Gráfico 26. – Projeto para a redução das taxas de reprovação na escola, segundo Diretores (em%)
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Quanto a projetos para reduzir taxas de reprovação, o resultado repete o anterior, com 86,6% de diretores 
afirmando que a sua unidade dispõe de e aplica um projeto com a finalidade de reduzir taxas de reprovação e 
7,7% disseram não haver problemas de reprovação em sua escola.

Tabela 32. – Tema predominante na ATPC, na unidade escolar,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Assinale o assunto que predominou nas ATPCs neste ano, nesta escola. %

Análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e rendimento escolar 65,4

O acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola 11,8

Encaminhamentos práticos para a implementação da Proposta Curricular 7,2

Socialização de experiências bem-sucedidas entre os professores relativas às Propostas Curriculares 5,7

Discussão e proposição de solução para os problemas detectados 3,1

Os critérios e procedimentos de avaliação dos alunos 2,9

Reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares ou de relacionamentos interpessoais 1,9

A supervisão e controle das atividades pedagógicas e respectivos registros da equipe de professores 1,4

Outros 0,6

Total 100,0

Segundo 65,4% dos diretores, a análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e rendimento 
escolar é o tema predominante nas reuniões da ATPC. Em segundo lugar, com um percentual muito menor, 
está o assunto do acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola. 

Cabe destacar que apenas 2,9% dos diretores respondeu que nas ATPCs predominou o assunto relativo 
a critérios e procedimentos de avaliação dos alunos. Contudo, frente à indicação, de 90,4% dos diretores, 
de que o responsável por estabelecer o sistema de avaliação de alunos é o professor, depreende-se que 
permitem ao docente adotar critérios variados para a avaliação do aproveitamento escolar dos alunos nas 
diferentes disciplinas ou séries avaliadas.

5.4.  A EXPERIÊNCIA COM O PROFESSOR AUXILIAR NA 1ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Um percentual de 54,8% dos diretores avaliados respondeu que a escola, em que eles exercem a função, não 
oferece o 2º ano do Ensino Fundamental.

Dentre os diretores de escolas que oferecem o 2º ano do Ensino Fundamental (2.257), 62,2% deles afirmaram 
que a presença do professor auxiliar na sala de aula, alterou e contribuiu muito para melhorar o funcionamento 
das aulas, e 18,7% declararam que a presença de professor auxiliar alterou ou contribuiu apenas parcialmente 
para melhorar o funcionamento das aulas, enquanto que 14,5% responderam que a escola não tem à sua 
disposição o apoio desse profissional. 
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Tabela 33. – Avaliação da presença do professor auxiliar na sala de aula do 2º ano do Ensino 

Fundamental, segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Como você avalia a presença do professor auxiliar na sala de aula do 2o ano do Ensino Fundamental? %

Essa escola não oferece essa série/ano 54,8

Alterou e contribuiu muito para melhorar o funcionamento das aulas 28,1

Alterou ou contribuiu apenas parcialmente para melhorar o funcionamento das aulas 8,5

A escola não conta com apoio de professor auxiliar 6,6

Não alterou ou não contribuiu para melhorar o funcionamento das aulas 1,1

Ainda não tenho opinião formada sobre o assunto 0,9

Total 100,0

5.5. PRINCIPAIS PROBLEMAS NA ESCOLA

Os diretores foram entrevistados sobre problemas que ocorreram na unidade escolar no ano de 2013. As 
respostas, em percentagens indicativas da intensidade com que ocorreram as situações problemáticas, estão 
descritas na tabela seguinte.

Tabela 34. – Problemas que ocorreram na unidade escolar, segundo seus Diretores

Ano base 2013 (em %)

Os seguintes problemas ocorreram nesta escola  
neste último ano? Sim, muitas 

vezes
Sim, poucas 

vezes
Não ocorreu 

na escola
Não sei

Falta de professores para algumas disciplinas ou anos 42,4 41,2 16,4 0,0

Falta de pessoal de apoio administrativo 16,5 40,2 43,3 0,0

Falta de professor coordenador 2,4 11,3 86,2 0,1

Interrupção das atividades escolares 0,5 13,5 85,9 0,1

Alta rotatividade dos professores 19,7 47,1 33,2 0,1

Insuficiência de recursos financeiros 11,3 29,2 59,5 0,1

Alto índice de faltas por parte dos professores 45,1 37,1 17,8 0,0

Problema com a infraestrutura física 27,9 42,1 29,9 0,0

Excesso de tarefas burocráticas 58,9 32,2 9,0 0,0

Alto índice de faltas por parte dos alunos 30,4 56,6 13,0 0,0

Roubos, depredações e pichações 9,7 45,7 44,5 0,1

Violência contra alunos, professores e funcionários 7,2 46,3 46,3 0,1

Brigas entre alunos 22,0 65,8 12,2 0,1

Presença de gangues de alunos 2,9 16,0 80,7 0,4
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Um percentual de 83,6%, somadas as respostas sim, muitas vezes e sim, poucas vezes, dos diretores indicou 
que, no ano letivo de 2013, ocorreu ausência de professores responsáveis por disciplina ou ano. Merece 
destaque o percentual de 42,4% dos diretores que indicaram falta de professor muitas vezes para algumas 
disciplinas avaliadas.

Os diretores, em percentual agrupado de 56,7%, indicaram a ocorrência de falta de pessoal de apoio administrativo 
e, com percentual representativo de 13,7%, de ausência de professor coordenador na unidade escolar. 

Diferentemente do alto percentual de ausência de professores, 86,2% dos diretores declararam que a falta de 
professor coordenador não é um problema de sua unidade escolar.

A rotatividade dos professores é um problema recorrente em 66,8% das escolas administradas pela Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo, segundo indicação dos diretores.

Em percentual de 45,1% dos diretores respondeu que as faltas do corpo docente às aulas são muito 
frequentes. Em percentual agrupado, 82,2% dos diretores indicaram que a falta de professores às aulas é um 
problema da unidade escolar. 

Os diretores, ao serem solicitados a avaliar, como problemas existentes na escola, a falta de recursos 
financeiros, o excesso de tarefas burocráticas desenvolvidas no exercício da função e os problemas com 
infraestrutura física, apontaram com maior incidência, com percentual agrupado de 91,1%, o excesso de 
tarefas burocráticas. Ainda 59,5%, dos diretores informaram que insuficiência de recursos financeiros não é 
um problema de sua unidade escolar.

Os diretores, ao serem solicitados a avaliar os problemas com o excesso de faltas e ações de violência dos 
alunos contra a escola, relacionando esses fatos à influência no desenvolvimento e aprendizado dos alunos, 
declararam, com percentuais elevados, que as brigas (87,8%) e a falta dos alunos às aulas (87,0%) são os 
principais problemas enfrentados pela escola.

5.6. FATORES QUE DIFICULTAM A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

A Tabela 35 apresenta a distribuição percentual das percepções dos diretores sobre as situações previamente 
selecionadas pela Secretaria de Estado da Educação, que estão associadas a baixos índices de aprendizagem 
dos alunos. Os aspectos investigados são vários, incluem aspectos interescolares, individuais e familiares. 
Assim, carências de recursos físicos, humanos e materiais das escolas, problemas relacionados ao 
desenvolvimento do ensino e ao capital sociocultural dos alunos foram investigados.

Os problemas relacionados aos aspectos individuais e familiares e às condições sociais dos alunos são os 
que apresentam maiores frequências de indicação, considerando a soma das respostas prejudica muito e 
prejudica pouco. Por exemplo, 96,8% dos diretores indicaram que, em sua escola, a falta de apoio dos pais às 
atividades escolares dos alunos prejudica o aprendizado. Um percentual de 92,3% dos diretores apontou que 
os alunos de sua escola que têm lares e ambientes desajustados são prejudicados na aprendizagem. 

Entre questões propostas à apreciação dos diretores, estão ainda a indisciplina dos alunos em sala de aula, a 
frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não), o desinteresse, a falta de esforço e a baixa 
estima dos alunos, e a insatisfação e o desestímulo para a atividade docente. 



210 

Quanto à carência na infraestrutura física, com um percentual de 63,3%, os diretores declararam que não é 
um problema que prejudica o aprendizado dos alunos na sua unidade escolar. Com base no percentual de 
59,8% de indicação dos diretores, percebe-se que a carência de recursos pedagógicos também não é um 
problema da maioria das escolas, mas 29,2% dos diretores afirmam prejudicar muito ou pouco.

Com um percentual de 24,1%  os diretores revelaram que a resistência a mudanças por parte dos professores 
é um problema que prejudica muito o aprendizado dos alunos, enquanto que para 41,2% dos respondentes 
trata-se de um problema que pouco prejudica a aprendizagem dos alunos. Para 27,7% dos  diretores, a escola 
não tem problemas quanto à resistência a mudanças por parte dos professores.

Tabela 35. – Aspectos que prejudicam a aprendizagem dos alunos,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam a 
aprendizagem dos alunos nesta escola? Prejudica 

muito
Prejudica 

pouco
Não 

prejudica

A escola não 
tem esse 
problema

Não 
sei

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 67,5 29,3 1,7 1,5 0,1

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 60,7 33,9 2,4 3,0 0,0

Alunos que têm lares ou ambientes desajustados 56,6 35,7 4,1 3,4 0,2

Indisciplina dos alunos em sala de aula 50,7 39,7 3,6 6,0 0,0

Frequência irregular de alunos (por motivos justificáveis ou não) 50,9 36,7 4,4 7,9 0,0

Baixa autoestima dos alunos 49,1 42,0 3,8 5,0 0,1

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 38,2 36,2 5,2 20,3 0,1

Falta de respeito dos alunos para com os professores 34,0 42,7 6,3 17,0 0,0

Falta de aptidão e habilidades dos alunos 28,8 52,6 11,9 6,5 0,2

Nível socioeconômico e cultural dos alunos 27,3 50,5 17,1 5,0 0,1

Resistência a mudanças por parte dos professores 24,1 41,2 7,0 27,7 0,0

Relacionamento ruim entre professor e aluno 20,0 43,1 7,5 29,5 0,0

Não-cumprimento do conteúdo curricular 18,9 31,3 7,5 42,3 0,0

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 18,1 33,5 6,8 41,4 0,1

Consumo de álcool ou de drogas ilegais pelos alunos 17,3 26,9 6,2 49,2 0,5

Dificuldade em ajudar no planejamento das aulas por falta de apoio 
dos professores 16,2 34,2 7,5 41,8 0,3

Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos 
alunos 11,5 31,0 14,2 43,2 0,1

Carência de recursos pedagógicos (livros, materiais de apoio, 
recursos tecnológicos) 9,4 19,8 11,0 59,8 0,0

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de 
consumo) 8,2 16,9 11,6 63,3 0,0

Ambiente e localização da escola 7,5 19,2 23,3 49,9 0,0

Resistência a mudanças por parte do professor coordenador 6,9 8,7 9,8 74,6 0,0

Dificuldade em planejar e preparar as aulas por falta de apoio do 
professor coordenador 5,6 10,2 10,4 73,8 0,1



211

5.7.  IMPORTÂNCIA DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO ESCOLAR NA 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Na tabela seguinte, apresentam-se os resultados das questões sobre situações associadas a dificuldades com 
os quadros de professores e de apoio escolar, com o objetivo de aferir em que nível os diretores identificam 
esses problemas na escola e os classificam em grau de importância frente à aprendizagem dos discentes. As 
questões foram propostas de modo a coletar informações sobre o grau de concordância dos diretores com 
afirmativas que representam possíveis dificuldades ao desenvolvimento de projetos educacionais.

Tabela 36. – Dificuldades associadas aos quadros de professores e de apoio escolar,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Considerando os seus quadros de professores e de apoio escolar, 
leia as frases abaixo e assinale seu grau de concordância. Esta 
escola tem: Concordo 

plenamente
Concordo 
em parte

Discordo Não sei

Dificuldade de recrutar professores em geral 31,9 44,9 22,9 0,2

Dificuldade de recrutar professores de Matemática 31,5 31,5 33,4 3,6

Dificuldade de obter professores de História e Geografia 20,9 33,4 41,8 4,0

Professores de Matemática com formação inicial inadequada 23,3 34,8 38,1 3,8

Professores História e Geografia com formação inicial inadequada 17,6 35,2 43,1 4,1

Professores de Língua Portuguesa com formação inicial inadequada 16,1 32,7 47,4 3,7

Dificuldade de recrutar professores de Língua Portuguesa 13,1 30,7 52,6 3,7

Inadequação de pessoal de apoio  para os professores em classe  
(ex: Supervisores, administrativos, Coordenador Pedagógico) 4,1 19,8 75,4 0,7

Considerando-se as respostas assinaladas em concordo plenamente e concordo em parte, verifica-se a partir da 
tabela que 76,8% dos diretores afirmaram encontrar dificuldades para recrutar professores em geral. Cerca de 
63,0% dos diretores afirmam ter dificuldades para recrutar professores de Matemática, e 54,3% dos diretores 
consideram ter dificuldades para recrutar professores de História e de Geografia. Concomitantemente, mais 
de 50,0% dos diretores afirmam que sua unidade escolar têm professores nessas disciplinas cuja formação 
inicial é inadequada.
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Gráfico 27. – Distribuição de Diretores de unidades escolares segundo o grau de concordância sobre 

dificuldades associadas aos quadros de professores e de apoio escolar (em %)
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5.8. FATORES FAVORÁVEIS AO TRABALHO DOCENTE

O questionário convida, ainda, os diretores a promoverem a avaliação do treinamento e capacitação do corpo 
docente de sua unidade escolar. A tabela seguinte apresenta a frequência de participação em programas de 
capacitação, treinamentos ou desenvolvimento profissional do corpo docente, conforme relatado pelo diretor 
da unidade escolar. 

Tabela 37. – Participação de professores em programas de capacitação, treinamento ou 

desenvolvimento profissional, segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Ao longo deste ano letivo, quantos professores desta escola participaram de programas de capacitação, 
treinamento ou desenvolvimento profissional?

%

Alguns professores 44,2

A maioria dos professores 37,0

Metade dos professores 15,0

Nenhum professor 0,3

Todos 3,6

Segundo 52,0% dos diretores, metade ou mais da metade dos professores de sua escola participaram de 
programas de capacitação, enquanto que para 44,2% dos diretores uma parcela de professores, ainda que não 
a maioria, participou de atividades de formação. Apenas 0,3% dos diretores afirmaram não ter tido nenhum 
professor em atividades de formação.

A maior parte dos diretores indicaram que os resultados das avaliações anteriores serviram para retomar 
conteúdos e habilidades em que os alunos apresentaram dificuldade (93,3%), rever práticas pedagógicas 
(78,3%), informar os pais sobre o rendimento dos alunos (63,2%) e analisar os progressos da escola ano a 
ano (63,1%).

Tabela 38. – Utilização dos resultados das avaliações dos alunos,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Nesta escola, os resultados das avaliações dos alunos são utilizados para: %

Retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos apresentaram dificuldade 93,3

Rever as práticas pedagógicas 78,3

Informar os pais sobre o rendimento dos alunos 63,2

Analisar os progressos da escola ano a ano 63,1

Avaliar o trabalho dos professores 36,2

Comparar o desempenho da escola com a média estadual ou nacional 33,6

Tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos 26,7

Agrupar os alunos com fins didático pedagógicos 19,5

Nenhuma dessas alternativas 0,0
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Gráfico 28. – Distribuição de Diretores de unidades escolares segundo ações de utilização dos 

resultados das avaliações dos alunos (em %)
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Gráfico 29. Conhecimento de resultados da escola em processos de avaliação, segundo Diretores de 

unidades escolares (em %)
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Os dados a seguir foram consolidados a partir das respostas dos diretores das escolas estaduais sobre a 
participação dos pais dos alunos em reuniões da Associação de Pais e Mestres e no acompanhamento das 
atividades escolares de seus filhos. Observa-se que, segundo a percepção de 55,3% dos diretores, poucos 
pais se interessam devidamente pelos problemas escolares de seus filhos. Quando identificada a ausência 
dos pais no acompanhamento da vida escolar, as medidas mais praticadas pelos diretores são telefonemas 
(94,1%) e informação ao Conselho Tutelar (74,0%).

Tabela 40. – Interesse dos pais pelos problemas de aprendizado, 

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Os pais de seus alunos se interessam pelos problemas de aprendizado, atendem seus convites para 
conversar?

%

Poucos pais se interessam devidamente pelos problemas de seus filhos 55,3

Praticamente todos eles se interessam e veem  à escola 33,2

Os pais só se interessam quando o problema tem a ver com comportamento ou violência 7,1

Em geral, os pais não se interessam 4,4
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Tabela 41. – Participação da Associação de Pais e Mestres em atividades da escola,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Qual é a medida tomada nesta escola em relação à ausência dos pais e/ou responsáveis no 
acompanhamento da vida escolar dos alunos? 

%

Telefonar aos pais ou responsáveis 94,1

Informar o conselho tutelar 74,0

Enviar uma correspondência para a família 58,2

Ir à casa do aluno 40,7

Informar o conselho de escola 20,5

A escola ainda não encontrou um meio eficiente de comunicação com a família 2,5

Não dispomos desta informação 0,1

Tabela 42. – Interesse dos pais em participar das reuniões da Associação de Pais e Mestres,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Como você avalia o interesse dos pais em participar da APM? %

Os pais têm pouco interesse em participar da APM 17,4

Os pais não têm interesse em participar da APM 74,7

Os pais têm muito interesse em participar da APM 7,7

Não sei 0,2

Tabela 43. – Participação da Associação de Pais e Mestres em atividades da escola,  

segundo Diretores de unidades escolares (em %)

Em quais atividades a APM de sua escola contribui ou participa? %

Conservação e manutenção do prédio escolar 84,7

Promoção de atividades culturais 61,3

Arrecadação de recursos 43,5

Incentivo à participação dos pais e família 48,8

Estabelecimento de parcerias locais (ONGs, empresas  etc) para promover projetos na escola 2,3

Promoção do uso do prédio pela comunidade nos períodos ociosos 24,0

Resolução dos problemas de violência, depredações e segurança da escola 20,4

A Associação de Pais e Mestres – APM, segundo a percepção de 84,7% dos diretores, é responsável pela 
conservação e manutenção do prédio escolar. Com um percentual de 61,3%, a maioria dos diretores considerou 
que a APM tem como atividade promover as atividades culturais na escola. Quase um quarto dos diretores 
afirmou que a APM é responsável pela ocupação do prédio em períodos ociosos, 2,3% apontaram que a 
APM é responsável pelas parcerias com ONGs, 48,8% declararam que APM é responsável pelo incentivo 
à participação das famílias na escola e 43,5% dos diretores informaram ser de responsabilidade da APM a 
arrecadação de recursos. 
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7. –  SÍNTESE DO PERFIL DOS DIRETORES DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO

Dos perfis delineados no presente relatório, alguns pontos podem ser apresentados nesta síntese: 

�	 A expressiva parcela de 81,1% dos diretores das escolas da rede pública de ensino administrada pela 
SEE/SP é do sexo feminino. É de cor branca, tem renda familiar mensal de R$ 2.251,00 a R$ 6.750,00. 
Os diretores declararam ter acesso a serviços e equipamentos tecnológicos. 97,9% deles possuem 
computador, 90,2% têm acesso à Internet banda larga em seus domicílios e 85,2% são assinantes 
de televisão a cabo, parabólica ou por assinatura. A maioria reside próximo ao seu local de trabalho. 

�	 Pouco mais de 25% dos diretores desempenham essa função entre 11 e 15 anos; 28,6% estão na 
função entre menos de um e cinco anos e 47,4% estão na função por períodos que variam de 9 a 20 
anos. A maioria dos diretores (56,7%) desempenha essa função na unidade escolar em período de 
tempo inferior ou igual a 5 anos, e outros 12,3% estão na direção da unidade entre 6 e 8 anos. Um 
percentual de 93,5% trabalha em uma única escola. 

�	 Cerca de 62,8% dos diretores concluiu pós-graduação lato sensu. Em proporção de pouco mais de  
um terço, tem-se um grupo que não fez nenhuma especialização e, em percentual de 6,5%, estão os 
que concluíram o mestrado e/ou doutorado. Entre as estratégias de atualização que preferem, estão 
a leitura de livros e de artigos da sua área de trabalho, cursos e orientações técnicas oferecidas pela 
SEE/SP e pesquisas de artigos e trabalhos publicados na Internet. 

�	 A maior parte dos diretores (87,3%) participou ativamente do processo de elaboração do Projeto 
Pedagógico da escola, em 2013. Aproximadamente a metade deles afirmou que o Projeto Pedagógico da 
escola foi elaborado a partir de um projeto já existente, com as necessárias adequações e atualizações. 
Esse índice percentual indica relativa continuidade na gestão e no planejamento das atividades escolares. 

�	 Os diretores participaram das ações destinadas ao planejamento escolar em 2013 e apontaram que a 
análise de indicadores de desempenho da escola e de fatores intervenientes, intra e extraescolares, é 
a ação sobre a qual é concentrado o planejamento escolar. Na execução das rotinas de gestão, 69,6%, 
dos diretores atendem semanalmente alunos com problemas disciplinares e alunos com problemas 
de aproveitamento escolar.

�	 Os dados coletados junto aos diretores de unidades escolares mostram a divisão de responsabilidades 
e a execução compartilhada de um conjunto de ações relacionadas ao desenvolvimento do ensino e à 
administração da unidade. Entre elas, a decisão sobre a alocação de recursos financeiros, as normas 
disciplinares, o estabelecimento do sistema de avaliação de alunos, a escolha dos livros didáticos. 

�	 Os diretores visitam frequentemente as salas de aula e participam das reuniões do ATPC. Em 
2013, a análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e rendimento escolar e 
o acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola foram os temas predominantes 
nessas reuniões. 
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�	 97,3% dos diretores das unidades escolares indicaram que suas escolas têm conhecimento de 
problemas de ensino e aprendizagem. 

�	 Na avaliação de 60% dos diretores, o programa previsto na Proposta Curricular havia sido completado 
no momento em que responderam o questionário, mas há que se notar que apenas 3,2% deles 
informou que todo o programa foi cumprido no ano letivo de 2013. 

�	 Mais de 63,4% dos diretores entrevistados declararam não terem havido problemas de interrupção 
das aulas no ano de 2013 e 9,8% dos diretores indicaram que não houve ou não haverá reposição 
de aulas.

�	 Atividades administrativas relacionadas à gestão escolar (disciplina dos alunos, faltas dos professores, 
organização da escola) são atividades predominantes dos diretores. 

�	 Um percentual de 86,5% dos diretores indicou que, no ano letivo de 2013, ocorreu ausência de 
professores responsáveis por disciplina ou ano e falta de professores por vários motivos, entre 
eles doenças. 56,7% indicaram a ocorrência de falta de pessoal de apoio administrativo e 2,4%, de 
ausência de professor coordenador na unidade escolar.

�	 Na visão dos diretores, a rotatividade dos professores é um problema das escolas administradas pela 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Além disso, consideram que a falta de professores 
às aulas é um problema da unidade escolar. 

�	 A falta de recursos financeiros, não foi identificada como problema que ocorre na unidade escolar, 
mas o excesso de tarefas burocráticas, a falta de infraestrutura, as brigas e a falta dos alunos às aulas 
foram considerados os principais problemas enfrentados pela escola.

�	 Os problemas relacionados às condições sociais dos alunos são os que apresentam maiores 
frequências de indicação dentre aqueles que prejudicam o aprendizado. Por exemplo, 67,5% dos 
diretores indicaram que, em sua escola, a falta de apoio dos pais às atividades escolares dos alunos 
prejudica o aprendizado. Um percentual de 56,6% dos diretores informou que os alunos de sua escola 
que têm lares e ambientes desajustados são prejudicados na aprendizagem.  

�	 Ao opinarem sobre fatores que prejudicam o desempenho escolar, os diretores apontaram como sendo 
prejudiciais a indisciplina dos alunos em sala de aula, a frequência irregular, o desinteresse, a falta de 
esforço e a baixa auto estima dos alunos, a insatisfação e o desestímulo para a atividade docente.   

�	 A dificuldade para se obterem professores em geral, e em particular os professores de Matemática, 
apresenta-se como o principal fator dentre as situações que caracterizam dificuldades associadas aos 
quadros de professores e de apoio escolar. 

�	 Sobre as avaliações escolares de formação, os diretores consideram que os pais são sempre 
informados sobre o rendimento de seus filhos na escola, e que utilizam as avaliações para rever 
as práticas pedagógicas e verificar o trabalho dos professores em sala de aula. 99,0% conhecem 
o resultado de sua escola no SARESP, bem como, a grande maioria conhece os resultados de sua 
escola nas demais avaliações estaduais e nacionais.
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1. UNIVERSO AVALIADO

Do total de 5.024 escolas estaduais participantes da edição do SARESP 2013, 9.769 professores coordenadores 
responderam ao questionário, com um total de 1.298 coordenadores a mais em relação ao ano anterior. 

O sistema eletrônico para coleta de dados possibilitava três níveis de acesso, sendo que, para cada nível, os 
usuários tinham permissões de acessos diferentes. Os níveis de acesso foram os seguintes:

�	 Entrevistado (professor coordenador)

�	 Diretor de Escola – acompanhamento

�	 Diretoria de Ensino – acompanhamento

Assim, coube ao diretor de escola e ao dirigente escolar o acompanhamento e a responsabilidade da completa 
coleta de dados.

Tabela 1. – Distribuição de professores coordenadores, por nível de ensino (em%)

Você é: %

Professor Coordenador do Ciclo I do Ensino Fundamental 16,0

Professor Coordenador do Ciclo II do Ensino Fundamental 35,4

Professor Coordenador do Ensino Médio 34,3

Professor Coordenador do Ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino Médio 14,2

Total 99,9

Gráfico 1. – Distribuição de professores coordenadores, por nível de ensino (em %)
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2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Com o objetivo de caracterizar os professores coordenadores em relação aos aspectos socioeconômicos e 
demográficos, foram selecionadas as variáveis referentes a gênero, idade, cor da pele, renda familiar mensal do 
domicílio, serviços e bens de consumo que possuem em suas casas e o grau de escolaridade dos seus pais.

2.1. SEXO

Os professores coordenadores das escolas que participaram do SARESP 2013, em sua maioria, são do sexo 
feminino, com um percentual igual a 81,5%.

Tabela 2. – Professores coordenadores, por sexo (em %)

Sexo %

Feminino 81,5

Masculino 18,5

Total 100,0

Gráfico 2. – Distribuição dos professores coordenadores, por sexo (em%)

2.2. COR AUTODECLARADA

Percentual superior a três quartos dos professores coordenadores, 79,4%, declarou ter a cor da pele branca. 
Os pardos ou mulatos alcançam percentual de 14,4%, enquanto aqueles que se autodenominaram negro 
atingiram o percentual de 5,1%. Aqueles que se autodeclararam amarelos de origem oriental e indígena 
representaram 1,1% do total de entrevistados. 
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Tabela 3. – Professores coordenadores, por cor autodeclarada (em%)

Você se considera: %

Branco 79,4

Negro 5,1

Pardo ou mulato 14,4

Amarelo de origem oriental 0,9

Indígena 0,2

Total 100,0

Gráfico 3. – Distribuição dos professores coordenadores, por cor autodeclarada (em%)

2.3. RENDA FAMILIAR MENSAL

A renda familiar mensal de 48,4% dos professores coordenadores figura no intervalo de R$ 2.251,00 a 
R$ 4.500,00. Com um percentual de 6,9%, encontram-se os professores coordenadores que declararam que 
a renda familiar é inferior a esse intervalo. Um percentual de 30,5% dos coordenadores tem renda familiar no 
intervalo de R$ 4.501,00 a R$ 6.750,00 e 14,4% dos professores coordenadores indicaram uma renda familiar 
mensal acima de R$ 6.750,00.

Tabela 4. – Renda familiar mensal, segundo professores coordenadores (em %)

Qual a sua renda familiar (a soma dos salários de todos que trabalham em sua casa)? %

Menos de R$ 1.900,00 0,3

De R$ 1.900,00 a R$ 2.250,00 6,3

De R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00 48,4

De R$ 4.501,00 a R$ 6.750,00 30,5

Acima de R$ 6.750,00 14,4

Total 99,9
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2.4. POSSE DE BENS E SERVIÇOS

Os professores coordenadores têm acesso a serviços e a equipamentos tecnológicos, os quais, a cada dia, 
são mais indispensáveis para o acesso à informação, à cultura e ao trabalho em sociedades modernas. 

Com efeito, a conquista de alguns desses equipamentos é privilégio de parcelas expressivas desses 
profissionais, por exemplo, um percentual de 98,3% deles declarou possuir computador, sendo 89,8% com 
acesso a internet banda larga. 91,7% são assinantes de televisão a cabo, rede privada de canais ou recepção 
via antena parabólica. Entretanto, apenas 10,5% desses profissionais afirmaram possuir, em suas casas, 
serviços prestados por empregada doméstica mensalista, com jornada de trabalho de 2ª a 6ª feira.

Tabela 5. – Posse de bens e de serviços, segundo professores coordenadores (em%)

Indique quais desses bens e serviços você possui em sua casa: %

Empregada (mensalista e que trabalhe pelo menos de 2ª a 6ª feira) 10,5

Computador 98,3

TV a cabo, parabólica ou por assinatura 91,7

Internet banda larga 89,8

Nenhum deles 0,8

Total 100,0

2.5. GRAU DE ESCOLARIDADE DOS PAIS

O grau de escolaridade dos pais dos professores coordenadores da rede pública estadual paulista é descrito 
na tabela seguinte. As respostas fornecidas por eles evidenciaram que, aproximadamente, 65,0% dos pais e 
das mães desses profissionais não concluíram a Educação Básica. Em torno de um terço deles completou as 
séries iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental, ao passo que aproximadamente um terço não estudou ou 
completou as séries iniciais (1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental; concluíram o Ensino Fundamental completo 
(1ª a 8ª série) está em 9,5% dos pais e 7,7% das mães dos professores coordenadores. 

O Ensino Médio completo é uma conquista de apenas 13,1% dos pais e 11,5% das mães. Os percentuais dos 
pais que concluíram o Ensino Superior são de 7,1% para os pais e de 12,8% para as mães.
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Tabela 6. – Grau de escolaridade dos pais dos professores coordenadores (em %)

Qual o grau de escolaridade? Mãe Pai 

Não estudou 5,7 3,8

Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) incompleto 24,7 25,9

Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) completo 28,2 28,6

Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) incompleto 6,3 6,7

Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) completo 7,7 9,5

Ensino Médio incompleto 2,1 2,2

Ensino Médio completo 11,5 13,1

Ensino Superior incompleto 1,2 1,7

Ensino Superior completo 12,8 7,1

Não sei 0,2 1,3

Total 100,0 100,0

3. – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

3.1. TEMPO DE EXERCÍCIO NA FUNÇÃO

Em alguns casos, a distribuição percentual dos professores coordenadores, entre as faixas de tempo de 
inserção nessa função, é muito semelhante à distribuição nas faixas de tempo de inserção na unidade escolar 
atual, como no intervalo de tempo de menos de 01 ano e de 03 a 05 anos. Observa-se que 13,7% deles 
desempenham a função no intervalo de tempo de 06 a 08 anos, e 12,3% na mesma unidade escolar. 

Tabela 7. – Professores coordenadores, por tempo de exercício na função (em %)

Há quantos anos você exerce esse cargo/função? %

Menos de 01 ano 27,5

De 01 a 02 anos 18,0

De 03 a 05 anos 26,5

De 06 a 08 anos 13,7

De 09 a 10 anos 3,9

De 11 a 15 anos 6,2

De 16 a 20 anos 3,2

Mais de 20 anos 1,1

Total 100,0
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A maior parte dos professores exerce a função há menos de 08 anos, do mesmo modo como há menos de 
08 anos exercem a função em uma mesma unidade de ensino.

Tabela 8. – Professores Coordenadores, por tempo de exercício na unidade escolar (em%)

Há quantos anos você exerce esse cargo/função nesta unidade? %

Menos de 01 ano 32,2

De 01 a 02 anos 19,5

De 03 a 05 anos 27,1

De 06 a 08 anos 12,3

De 09 a 10 anos 2,6

De 11 a 15 anos 3,9

De 16 a 20 anos 1,9

Mais de 20 anos 0,5

Total 100,0

Os professores coordenadores que declararam exercer a função em período de tempo entre 16 e 20 anos 
e/ou mais de 20 anos são poucos, não chegando a 3% deles.

Gráfico 4. – Distribuição de professores coordenadores por tempo de exercício na função (em %)
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Gráfico 5. – Distribuição de professores coordenadores por tempo de exercício da função na mesma 

unidade escolar (em %)

3.2. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL CONCOMITANTE

Percentual igual a 76,9% dos professores coordenadores responderam negativamente quando indagados se 
exercem outras atividades de forma concomitante. O percentual daqueles que revelararam exercer atividades 
docentes na rede estadual e na rede municipal de ensino não ultrapassa 13,0%. O percentual correspondente 
àqueles que responderam que exercem atividades não vinculadas ao ensino é ligeiramente inferior a 3,0%. 
Por sua vez, o percentual de professores coordenadores que exercem função concomitante em escolas 
particulares é de 7,5%.

Tabela 9. – Professores coordenadores, por atividade profissional concomitante (em%)

Além dessa função, você exerce outra atividade? %

Sim, atividade docente na Rede Municipal de Ensino da Capital 7,1

Sim, atividade docente na Rede Estadual de Ensino 2,2

Sim, em outra Rede Municipal do Estado de São Paulo 3,8

Sim, atividade docente em escola privada 7,5

Sim, outra atividade não-vinculada ao ensino 2,9

Não exerço 76,9

Total 100,0

0,5

1,9

3,9

2,6

12,3

27,1

19,5

32,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Mais de 20 anos

De 16 a 20 anos

De 11 a 15 anos

De 09 a 10 anos

De 06 a 08 anos

De 03 a 05 anos

De 01 a 02 anos

Menos de 01 ano



228 

Gráfico 6. – Distribuição de professores coordenadores por rede de atuação em atividade 

concomitante (em%)

3.3. PÓS-GRADUAÇÃO

Os dados da Tabela 10 indicam que 52,3% dos professores coordenadores declararam ter feito especialização lato 
sensu. 3,9% cursaram ou estão cursando pós-graduação stricto sensu (mestrado), enquanto um percentual de 
0,5% concluiu ou está cursando programa de doutoramento. Mais da um terço dos professores coordenadores, 
ou seja, 43,3%, afirmaram não ter cursado ou não estarem cursando pós-graduação.

Tabela 10. – Professores coordenadores, por nível de pós-graduação (em %)

Você cursou ou está cursando pós-graduação? %

Não 43,3

Sim, especialização/lato sensu 52,3

Sim, mestrado 3,9

Sim, doutorado 0,5

Total 100,0

3.4. ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Os dados revelam que a maioria dos professores coordenadores se atualiza por meio da leitura de livros e 
artigos pertencentes à sua área de trabalho (92,0%) e/ou por meio de cursos e orientações técnicas oferecidos 
pela SEE/SP (94,2%).

Pesquisa de artigos e trabalhos publicados na internet também se apresentam como importantes meios de 
atualização aos quais professores coordenadores costumam recorrer, respondendo por 75,9% das indicações. 
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Desses profissionais, 63,2% responderam que se mantêm atualizados por meio de cursos na modalidade a 
distância, cerca de 26,6%, por intermédio de cursos de extensão universitária e apenas 5,8%, por meio de 
cursos oferecidos pelos sindicatos da categoria docente.

Tabela 11. – Estratégias para promoção da educação continuada, segundo professores coordenadores 

(em %)

Você se atualiza por meio de: %

leitura de livros e artigos da sua área 92,0

cursos e orientações técnicas oferecidos pela SEE/SP 94,2

cursos oferecidos pelos sindicatos 5,8

cursos de extensão universitária 26,6

cursos a distância 63,2

pesquisa de artigos e trabalhos na Internet 75,9

não me atualizo 0,0

Total 100,0

4. –  DESCRIÇÃO E ENGAJAMENTO NO PLANEJAMENTO DE 
ATIVIDADES

O professor coordenador foi arguido sobre o seu envolvimento na elaboração do Projeto Pedagógico da escola 
em que trabalha, bem como quanto ao seu conhecimento de como o referido projeto foi elaborado, a maneira 
como foi definida a agenda de uso dos ambientes pedagógicos e o estágio de desenvolvimento da Proposta 
Curricular na sua escola no ano de 2013.

4.1. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA

Os dados referentes à participação dos professores coordenadores nas atividades de elaboração da Proposta 
Pedagógica da escola evidenciaram que mais de 78,2% deles participou ativamente do processo em 2013. 
Por outro lado, aproximadamente 9,9% garantiram ter participado parcialmente, ao passo que 2,0% desses 
profissionais mencionaram que as escolas onde trabalham não elaboraram Projeto Pedagógico no ano em 
questão. Entretanto, 4,3% dos professores coordenadores garantiram não ter participado da elaboração do 
Projeto Pedagógico porque não exerciam essa função à época em que o projeto foi elaborado.
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Tabela 12. – Participação de professores coordenadores na elaboração da  

Proposta Pedagógica da escola (em%)

Você participou da elaboração da Proposta Pedagógica desta escola, em 2013? %

Sim, participei ativamente 78,2

Sim, participei parcialmente 9,9

Não, porque essa escola não elaborou Proposta Pedagógica 2,0

Não, porque não exercia essa função, à época da elaboração da Proposta Pedagógica 4,3

Não, porque não estava nesta escola quando a proposta Pedagógica foi elaborada 5,6

Total 100,0

Tabela 13. – Referenciais para elaboração da Proposta Pedagógica da escola,  

segundo professores coordenadores (em %)

Como a Proposta Pedagógica desta escola foi elaborada para este ano letivo? %

Foi elaborada a partir de modelo encaminhado pela Secretaria Estadual de Educação 12,3

Foi elaborada a partir de modelo encaminhado pela Supervisão de Ensino 1,0

Foi elaborada a partir de modelo encaminhado pela Diretoria de Ensino 2,1

Foi elaborada pela equipe de professores e técnicos da escola 3,5

Foi elaborada a partir de Proposta Pedagógica já existente, com adequações e atualizações 63,0

Foi elaborada a partir de modelo bem-sucedido em outra escola, com adequações para esta escola 0,7

Foi elaborada pela equipe de professores e técnicos, com participação ativa de pais e alunos 12,0

Foi elaborada pelo diretor, com base em sua experiência 0,1

Não foi elaborada este ano 3,4

Não sei 1,9

Total 100,0

Um pouco mais da metade dos professores coordenadores garantiu que o Projeto Pedagógico da escola foi 
elaborado a partir de um projeto já existente, com as necessárias adequações e atualizações. Esse fato é 
muito importante, pois indica certa continuidade na gestão e no planejamento das atividades escolares no 
decorrer dos anos. 

Em torno de 12,0% dos profissionais asseguraram que o Projeto Pedagógico foi elaborado pela equipe de 
professores e técnicos educacionais, com participação ativa de pais e alunos; 12,3% responderam que foi 
elaborada a partir do modelo encaminhado pela SEE/SP, e 3,5% indicaram que foi elaborada pela equipe de 
professores e técnicos da escola. 

Com percentuais relativamente baixos, os professores coordenadores afirmaram que o Projeto Pedagógico 
foi elaborado a partir de diferentes referenciais: do diretor, com base em sua experiência; do modelo  
bem-sucedido em outra escola, com as devidas adequações para a sua escola; de modelo encaminhado pela 
Supervisão de Ensino e, por fim, de modelo encaminhado pela Diretoria de Ensino. Um percentual de 3,4% 
de professores coordenadores respondeu que o Projeto Pedagógico não foi elaborado em 2013.
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4.2. AÇÕES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO ESCOLAR

Tabela 14. – Distribuição de professores coordenadores segundo ações contempladas no 

planejamento escolar (em %)

Das ações listadas abaixo, assinale as três mais contempladas no período destinado ao planejamento 
escolar nesta unidade: sobre fatores intervenientes, intra e extraescolares.

%

Análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão sobre fatores intervenientes, intra e extraescolares 72,1

Elaboração de planos de ensino articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conhecimento, 
considerando as respectivas competências e habilidades a serem promovidas 66,9

Proposição de metas, ações prioritárias e estratégias, em consenso com a equipe escolar 49,4

Análise das ações de maior impacto no melhor aprendizado dos alunos e de práticas docentes bem-sucedidas, para 
disseminação 37,1

Discussão sobre a concepção de avaliação dos professores e alunos, o sistema de avaliação da unidade escolar e 
propostas para seu aprimoramento 25,2

Discussão de planos de ação para melhoria da convivência entre professores e alunos 12,5

Análise das relações escola/comunidade e das propostas para melhoria da participação e integração entre ambas 11,4

Levantamento das demandas dos professores, frente às metas e prioridades da escola, para organização do 
trabalho das HTPC 11,9

Não participei 2,0

Total 100,0

Dentre as ações destinadas ao planejamento escolar, as três mais citadas pelos professores coordenadores 
foram: análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão sobre fatores intervenientes, intra e 
extraescolares; elaboração de planos de ensino articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do 
conhecimento, considerando as respectivas competências e habilidades a serem promovidas; proposição de 
metas, ações prioritárias e estratégias em consenso com a equipe escolar. Demais ações foram indicadas por 
um percentual de professores coordenadores inferior a 37,1%.

Quanto à adequação do plano de trabalho à execução da Proposta Pedagógica, 88,2% dos entrevistados 
afirmaram que está totalmente adequado e 11,3% disseram que está parcialmente adequado.

Para 48,2% dos professores coordenadores, a Proposta Pedagógica é utilizada para gestão de currículo, 21,2% 
revelaram utilizá-la no planejamento das ATPCs, 17,4% na elaboração dos projetos escolares e 11,7%, no 
planejamento das atividades de apoio aos professores. Para 66,1% dos entrevistados, a Proposta Pedagógica 
da escola é avaliada semestralmente, enquanto que para 32,9% dos professores coordenadores essa avaliação 
é anual.
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Gráfico 7. – Percepção de professores coordenadores quanto à adequação do plano de trabalho à 

execução da Proposta Pedagógica (em %)

Tabela 15. – Finalidade da utilização da Proposta Pedagógica para o trabalho do professor 

coordenador (em %)

A Proposta Pedagógica é utilizada como referência para o seu trabalho? %

Sim, na gestão do currículo 48,2

Sim, na elaboração/desenvolvimento de projetos escolares 17,4

Sim, no planejamento das ATPC do ano 21,2

Sim, na organização dos canais de participação (Grêmio, Conselhos, APM) 0,6

Sim, no planejamento das atividades de apoio aos professores 11,7

Não, pois a escola não possui Proposta Pedagógica 0,5

Não o utilizo regularmente 0,4

Total 100,0

Tabela 16. – Avaliação e direcionamento da Proposta Pedagógica em consideração ao desempenho 

escolar dos alunos, segundo professores coordenadores (em%)

A Proposta Pedagógica da escola é avaliada e redirecionada levando em consideração o desempenho dos 
alunos?

%

Sim, semestralmente 66,1

Sim, anualmente 32,9

Em nenhum momento 0,4

Não, pois a escola não possui Proposta Pedagógica 0,6

Total 100,0
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4.3. AGENDA DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR COORDENADOR

Solicitados a se manifestarem sobre com que frequência o professor coordenador define com os professores sua 
agenda de atividades pedagógicas, 72,4% dos professores coordenadores responderam que semanalmente 
e 6,6%, quinzenalmente. 

Com relação à reunião do professor coordenador com os demais professores nas ATPCs, 98,4% deles 
afirmaram participar de reuniões de periodicidade semanal. 77,9% dos coordenadores declararam visitar as 
salas de aula, 77,0% afirmaram conversar com os alunos que apresentam problemas de aprendizagem, 75,1% 
revelaram atender alunos com problemas disciplinares, 72,4% definem com os professores agenda do uso de 
recursos pedagógicos e 67,6% organizam a agenda de atendimento dos pais.

Tabela 17. – Composição da agenda de atividades pedagógicas do professor coordenador (em %)

Com que frequência você: Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual Nunca

participa das reuniões com os professores nas 
ATPCs 98,4 0,8 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0

visita as salas de aula 77,9 14,2 5,8 1,5 0,4 0,0 0,1

conversa com os alunos que apresentam 
problemas de aprendizagem 77,0 11,3 6,4 5,0 0,1 0,0 0,2

atende alunos com problemas disciplinares 75,1 5,0 3,4 1,9 0,2 0,1 14,3

define com os professores agenda de uso dos 
ambientes pedagógicos 72,4 6,6 11,1 3,5 3,2 2,8 0,3

organiza agenda de atendimento a pais e alunos 67,6 9,3 8,3 11,4 1,0 1,0 1,4

organiza agenda de reuniões com a equipe de 
gestão 69,2 14,8 7,4 3,0 1,0 0,8 3,9

fornece dados/informações da escola à Diretoria 
de Ensino e aos órgãos centrais 36,7 10,9 19,5 17,0 2,1 0,9 12,9

participa de reuniões com professores e alunos 
coordenadores dos projetos escolares 28,7 13,6 27,1 23,3 3,2 0,7 3,4

define com os professores os horários das 
ATPCs 23,3 0,2 0,3 0,5 2,9 71,6 1,2

prepara pauta de prioridades/dúvidas para 
reuniões com o Supervisor de Ensino 15,3 18,8 32,0 10,6 3,2 1,0 19,1

realiza reuniões com o quadro de funcionários 
(administrativos e de serviços) 5,9 5,6 12,2 6,5 5,5 2,5 61,8

organiza agenda e coordena reuniões com a 
APM, Conselho de Escola e Grêmio Estudantil 2,1 3,4 27,6 32,4 4,4 2,1 27,9
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5. –  PERCEPÇÃO DA INFLUÊNCIA DE FATORES 
ASSOCIADOS AO ENSINO E À APRENDIZAGEM

5.1.  CONHECIMENTO SOBRE PROBLEMAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA 
UNIDADE ESCOLAR

Quando questionados se a escola tem conhecimento dos problemas de ensino e aprendizagem, 97,5% dos 
professores coordenadores afirmaram que têm conhecimento e procuram resolvê-los. Apenas 2,4% disseram 
ter conhecimento, mas não têm condições de resolvê-los.

Tabela 18. – Conhecimento da equipe escolar sobre os problemas de ensino e de aprendizagem da 

unidade escolar, segundo professores coordenadores (em %)

Você considera que a equipe escolar tem conhecimento dos problemas de ensino e de aprendizagem que 
esta escola apresenta?

%

Tem conhecimento e procura resolvê-los 97,5

Tem conhecimento, mas não tem condições de resolvê-los 2,4

Não tem conhecimento dos problemas 0,1

Esta escola não tem problemas de ensino e de aprendizagem 0,0

Total 100,0

5.2. CUMPRIMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR

Os dados evidenciaram que as escolas encontraram dificuldades para desenvolver integralmente a proposta 
curricular em 2013. Atinge 3,3% o percentual de professores coordenadores que asseguraram que as suas 
escolas desenvolveram na íntegra a proposta curricular. Observa-se, ainda, que 2,2% dos professores 
coordenadores garantiram que aproximadamente a metade ou menos da metade da referida proposta foi 
desenvolvida. Em torno de 39,1% desses profissionais responderam que mais da metade da Proposta foi 
desenvolvida (entre 60% e 70%), enquanto que 55,4% deles asseguraram ter desenvolvido quase toda a 
proposta curricular (entre 80% e 90%).
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Tabela 19. – Cumprimento da proposta curricular, segundo professores coordenadores (em %)

O desenvolvimento da Proposta Curricular em 2013, na sua escola, até o momento. %

Todo o programa 3,3

Quase todo o programa (entre 80% e 90%) 55,4

Mais da metade (entre 60% e 70%) 39,1

Aproximadamente a metade 2,0

Menos da metade do programa 0,2

Total 100,0

5.3. DECISÕES QUE INFLUENCIAM NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM

Quando se perguntou ao professor coordenador como são feitas as reposições de aulas em sua escola, 7,8% 
revelaram que as reposições são feitas nos finais de semana, com aula presencial, 8,4% informaram que a 
reposição é feita imediatamente, dando continuidade à proposta curricular, e 65,3% afirmaram que não houve 
interrupção de aulas. Um total de 2,5% afirmou que a escola programa a reposição de aulas, mas poucos  
alunos comparecem e 8,7% disseram que não houve reposição de aulas. 

Tabela 20. Estratégias de reposição de aulas na unidade escolar, segundo professores coordenadores 

de unidades escolares (em %)

No caso de ter havido interrupção das atividades escolares neste último ano, como foi ou está sendo feita a 
reposição das aulas nesta escola?

%

Não houve interrupção de aulas 65,3

Não houve/não haverá reposição 8,7

Reposição feita imediatamente, dando continuidade à Proposta Curricular 8,4

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial (com poucos alunos) 7,8

Reposição feita nos finais de semana, com aula presencial (maioria absoluta dos alunos) 5,2

Reposição com aula presencial, com poucos alunos 2,5

Reposição com aula presencial, com a maioria absoluta dos alunos 1,5

Reposição feita no final do ano (a partir de conteúdos que os alunos apresentaram dificuldades) 0,3

Reposição feita a partir de cobrança do Órgão Central (retomando-se os conteúdos) 0,3

Total 100,0

Quando questionados sobre o critério utilizado para a formação de turmas, 65,8% dos professores 
coordenadores declararam que a escolha é feita pela homogeneidade quanto à idade, 24,6% afirmaram que 
não há nenhum tipo de critério e apenas 6,5% afirmaram que é feita considerando-se a homogeneidade do 
rendimento escolar.
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Tabela 21. – Critério utilizado para a formação das turmas na unidade escolar,  

segundo professores coordenadores (em %)

Qual o critério utilizado para formação das turmas nesta escola? %

Homogeneidade quanto à idade 65,8

Homogeneidade quanto ao rendimento escolar 6,5

Não houve critério 24,6

Não sei 3,1

Total 100,0

Indagados se em suas escolas existem projetos com o objetivo de reduzir as taxas de abandono e de 
reprovação, a maioria dos professores coordenadores respondeu afirmativamente. 

Um percentual de, aproximadamente, 78,4% refere-se à existência de projetos de combate ao abandono e 
86,8%, à reprovação. Pouco mais de 9,8% desses profissionais responderam que em suas escolas não há 
problema de abandono, percentual que cai para 6,0% quando o assunto é reprovação. 

Cerca de 8,0% dos professores coordenadores reconheceram que, embora exista o problema do abandono 
suas escolas, ainda não há um projeto para combatê-lo; esse percentual cai para 4,9% quando se trata de 
reprovação. 3,8% desses profissionais asseguraram que existem projetos de combate ao abandono e 2,3%, 
projetos de combate à reprovação em suas escolas, mas que estes ainda não foram postos em execução.

Tabela 22. – Projetos de redução das taxas de abandono e reprovação na escola,  

segundo professores coordenadores (em%)

Pergunta Resposta %

Há algum projeto de redução das taxas de abandono na 
sua escola?

Sim, e o projeto está em curso 78,4

Sim, mas ainda não foi implementado 3,8

Não criamos ainda o projeto, embora exista o problema 8,0

Não, porque na minha escola não há esse tipo de 
problema 9,8

Há algum projeto de redução das taxas de reprovação na 
sua escola?

Sim, e o projeto está em curso 86,8

Sim, mas ainda não foi implementado 2,3

Não criamos ainda o projeto, embora exista o problema 4,9

Não, porque na minha escola não há esse tipo de 
problema 6,0

Neste tópico, são discutidas também as frequências com que os professores coordenadores se manifestaram 
sobre os assuntos predominantes nas reuniões do ATPC. 

De acordo com 64,6% das respostas dos professores coordenadores, o assunto predominante nas 
reuniões com os professores nos ATPCs diz respeito à análise e busca de soluções para os problemas de 
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aprendizagem e de rendimento escolar. Em seguida, aparece o acompanhamento das ações da Proposta 
Pedagógica (11,7%). Pouco mais de 6,0% desses profissionais responderam que o assunto mais discutido são 
os encaminhamentos práticos para a implementação do Currículo do Estado de São Paulo. Com percentuais 
bastante baixos, outros assuntos discutidos são, em ordem decrescente: socialização de experiências bem-
sucedidas entre os professores relativas ao Currículo do Estado de São Paulo de cada disciplina, critérios e 
procedimentos de avaliação dos alunos, discussão e proposição de soluções para os problemas detectados e 
reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares ou de relacionamentos interpessoais.

Tabela 23. – Tema predominante na ATPC, na unidade escolar, no ano letivo de 2013,  

segundo professores coordenadores (em %)

Assinale o assunto que predominou nas ATPCs neste ano, nesta escola. %

Análise e busca de soluções para os problemas de aprendizagem e de rendimento escolar 64,6

Acompanhamento das ações da Proposta Pedagógica da escola 11,7

Encaminhamentos práticos para a implementação do Currículo do Estado de São Paulo 6,6

Socialização de experiências bem-sucedidas entre os professores relativas ao Currículo do Estado de São Paulo de 
cada disciplina 6,3

Critérios e procedimentos de avaliação dos alunos 3,9

Discussão e proposição de soluções para os problemas detectados 3,0

Reflexão e busca de soluções para problemas disciplinares ou de relacionamentos interpessoais 1,7

Supervisão e controle das atividades pedagógicas e respectivos registros da equipe dos professores 1,1

Outros 1,2

Total 100,0

5.4. ATUAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE

Tabela 24. – Funcionamento do Conselho de Classe, segundo professores coordenadores (em %)

Neste ano, quantas vezes os Conselhos se reuniram nesta escola? %

Nenhuma vez 0,5

Uma vez 0,9

Duas vezes 3,2

Três vezes 72,7

Quatro vezes ou mais 22,4

Não sei 0,4

Total 100,0

O Conselho de Classe é órgão importante no acompanhamento do processo educacional. Segundo 72,7% 
dos professores coordenadores, os Conselhos se reúnem três vezes ao ano e 22,4% afirmaram que as 
reuniões ocorrem quatro vezes ou mais no ano.
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5.5.  A EXPERIÊNCIA COM O PROFESSOR AUXILIAR NO 2º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Solicitados a avaliarem a presença do professor auxiliar na sala de aula do 2º ano do Ensino Fundamental, 
6,9% dos professores coordenadores responderam que a sua escola não tem à sua disposição o apoio desse 
profissional.

Os dados revelaram que 26,9% dos professores coordenadores consideram que a presença do professor 
auxiliar alterou e contribuiu muito para melhorar o funcionamento das aulas, enquanto 8,9% garantiram que 
alterou ou contribuiu apenas parcialmente. 

De acordo com 54,4% dos professores coordenadores, suas escolas não oferecem o 2º ano do Ensino 
Fundamental. Para 0,9% desses profissionais, a presença do professor auxiliar não alterou ou não contribuiu 
para melhorar o funcionamento das aulas. 

Tabela 25. – Avaliação da presença do Professor Auxiliar na sala de aula da 1ª série (2º ano) do Ensino 

Fundamental, segundo professores coordenadores (em %)

Como você avalia a presença do professor auxiliar na sala de aula do 2º ano do Ensino Fundamental? %

Essa escola não oferece essa série/ano 54,4

Alterou e contribuiu muito para melhorar o funcionamento das aulas 26,9

Alterou ou contribuiu apenas parcialmente para melhorar o funcionamento das aulas 8,9

A escola não conta com apoio de professor auxiliar 6,9

Ainda não tenho opinião formada sobre o assunto 2,0

Não alterou ou não contribuiu para melhorar o funcionamento das aulas 0,9

Total 100,0

5.6. RECURSOS OFERECIDOS PELA ESCOLA PARA REFORÇO DO APRENDIZADO

Tabela 26. – Recursos oferecidos para o reforço do aprendizado do aluno, segundo professores 

coordenadores (em %)

Assinale quais dos seguintes recursos para o reforço do aprendizado dos alunos esta escola oferece. %

Aulas de reforço/recuperação em Língua Portuguesa para alunos com baixo desempenho 81,8

Aulas de reforço/recuperação em Matemática para alunos com baixo desempenho 79,9

Acompanhamento especial por membros da equipe escolar 50,3

Horário de atendimento aos alunos para apoiar estudos ou pesquisas na biblioteca escolar 29,5

Horário de atendimento aos alunos para apoiar nas tarefas escolares ou nas lições de casa 13,9

Cursos extraclasse para alunos com baixo desempenho 11,8

Aulas ou atividades especialmente programadas para a progressão parcial dos alunos do Ensino Médio 11,9

Nenhum deles 3,4
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Os dados coletados evidenciaram que os recursos para reforço do aprendizado oferecidos pelas escolas 
em que trabalham os professores coordenadores se concentram em aulas de reforço/recuperação em 
Língua Portuguesa e Matemática para alunos com baixo desempenho, com percentual de 81,8% e 79,9%, 
respectivamente. 

Pouco mais de 50,0% assinalaram acompanhamento especial aos alunos por membros da equipe escolar; 
29,5% responderam que a escola oferece horário diferenciado de atendimento aos alunos para apoiar estudos 
ou pesquisas na biblioteca escolar, enquanto 13,9% deles assinalaram horário diferenciado de atendimento 
aos alunos para apoiar nas tarefas escolares ou nas lições de casa. 

Os professores coordenadores, ou, mais precisamente, 11,8% deles, ainda se referiram aos cursos extraclasses 
oferecidos pela escola para os alunos com baixo desempenho escolar. 11,9% dos professores coordenadores 
disseram que suas escolas oferecem aulas ou atividades especialmente programadas para progressão parcial 
dos alunos do Ensino Médio.
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5.7. FATORES QUE DIFICULTAM O APRENDIZADO DOS ALUNOS

Com relação às variáveis que prejudicam a aprendizagem dos alunos, os professores coordenadores, com 
percentuais elevados, assinalaram a alternativa a escola não tem esse problema para questões como carência 
de infraestrutura, carência de recursos pedagógicos e resistência a mudanças por parte do diretor da escola. 
O que o professor coordenador considerou, em sua resposta, que prejudica muito foram casos como o de 
alunos que têm lares ou ambientes desajustados, o desinteresse e falta de esforço dos alunos, bem como 
a falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno. Os resultados apurados para essa investigação 
estão apresentados a seguir.

Tabela 27. – Aspectos que prejudicam a aprendizagem dos alunos, segundo professores coordenadores

(em %)

Com qual intensidade os seguintes aspectos prejudicam a 
aprendizagem dos alunos nesta escola? Prejudica 

muito
Prejudica 

pouco
Não 

prejudica

A escola não 
tem esse 
problema

Não sei

Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno 68,4 28,5 1,6 1,5 0,0

Desinteresse e falta de esforço dos alunos 61,3 33,8 2,6 2,3 0,0

Alunos que têm lares ou ambientes desajustados 53,3 37,9 4,8 3,7 0,3

Baixa autoestima dos alunos 49,4 42,2 4,2 4,2 0,1

Insatisfação e desestímulo para a atividade docente 32,2 37,3 6,9 23,6 0,1

Falta de respeito dos alunos para com os professores 33,8 42,7 6,6 16,9 0,1

Falta de aptidão e de habilidade dos alunos 29,2 53,3 11,6 5,8 0,1

Nível socioeconômico e cultural dos alunos 26,4 49,4 18,6 5,3 0,2

Resistência a mudanças por parte dos professores 20,2 42,4 8,4 28,9 0,1

Alunos que intimidam colegas e/ou docentes 17,1 34,2 7,3 41,0 0,4

Relacionamento ruim entre professor e aluno 18,1 42,5 8,9 30,4 0,1

Não cumprimento do conteúdo curricular 17,2 30,6 9,1 43,0 0,0

Dificuldade em preparar as aulas por falta de apoio dos 
professores 15,0 33,4 9,8 41,5 0,3

Inadequação dos conteúdos curriculares às necessidades dos 
alunos 10,4 30,0 16,2 43,2 0,1

Carência de recursos pedagógicos (livros, materiais de apoio, 
recursos tecnológicos) 9,0 21,9 13,2 55,9 0,0

Carência de infraestrutura física (lousa, carteira, materiais de 
consumo) 8,0 20,1 14,1 57,7 0,0

Resistência a mudanças por parte do diretor da escola 6,0 9,2 11,2 73,2 0,4
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5.8. PRINCIPAIS PROBLEMAS NA ESCOLA

Quando perguntado ao professor coordenador sobre os principais problemas da escola em 2013, os maiores 
percentuais recaem sobre as atividades ligadas ao corpo docente. 

O principal problema apresentado, com 44,1% de índice percentual, refere-se à falta dos professores em 
aula. Em segundo lugar na indicação, com 43,5%, apareceu o excesso de tarefas burocráticas. A falta de 
professores para algumas disciplinas aparece com 42,5% das indicações e representa a terceira posição de 
problemas presentes, enquanto 32,0% dos professores coordenadores apontaram o alto índice de falta dos 
alunos como um problema grave.

Problemas com infraestrutura física também foi um item citado por 22,6% dos coordenadores. Brigas entre 
alunos aparece com 19,3% de indicações, seguido por roubos, depredações e pichações, que aparecem 
com 9,6%. Apenas 6,4% dos professores coordenadores indicaram a violência contra alunos, professores 
e funcionários como problema enfrentado na escola e 1,9% afirmam que a presença de gangues de alunos 
ocorre muitas vezes na escola. 

Tabela 28. – Problemas que ocorreram na unidade escolar, segundo professores coordenadores

Ano base 2013 (em %)

Os seguintes problemas ocorreram nesta escola neste último ano? Sim, 
muitas 
vezes

Sim, 
poucas 
vezes

Não 
ocorreu na 

escola
Não sei

Alto índice de faltas por parte de professores 44,1 39,9 15,9 0,1

Excesso de tarefas burocráticas 43,5 41,5 14,4 0,5

Falta de professores para algumas disciplinas ou anos em 2013 42,5 43,4 14,0 0,1

Alto índice de faltas por parte dos alunos 32,0 57,6 10,3 0,1

Problemas com a infraestrutura física 22,6 41,7 35,3 0,5

Alta rotatividade dos professores 20,0 48,0 31,8 0,2

Brigas entre alunos 19,3 67,9 12,7 0,1

Falta de pessoal de apoio administrativo 11,9 39,5 47,8 0,8

Roubos, depredações e pichações 9,6 48,3 41,8 0,4

Insuficiência de recursos financeiros 9,3 29,8 57,1 3,8

Violência contra alunos, professores e funcionários 6,4 47,0 46,1 0,4

Presença de gangues de alunos 1,9 14,7 81,8 1,6

Falta de apoio da direção 1,2 9,3 89,1 0,5

Interrupção das atividades escolares 0,4 15,7 83,6 0,3
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5.9. FATORES FAVORÁVEIS AO TRABALHO DOCENTE

Quando questionados sobre o incentivo à participação de docentes da escola em programas de capacitação, 
treinamento ou desenvolvimento profissional, 43,5% dos professores coordenadores declararam que alguns 
professores participaram, 38,7% informaram que a maioria dos professores participou e apenas 4,0% 
afirmaram que todos os professores participaram. 

Tabela 29. – Participação de docentes da escola em programas de capacitação, treinamento ou 

desenvolvimento profissional, segundo professores coordenadores (em %)

Ao longo deste ano letivo, quantos professores desta escola participaram de programas de capacitação, 
treinamento ou desenvolvimento profissional?

%

Alguns professores 43,5

A maioria dos professores 38,7

Metade dos professores 13,6

Todos 4,0

Nenhum professor 0,2

Total 100,0



243

6. – USO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO

Sobre as questões relacionadas à utilização dos resultados das avaliações, 94,5%, ou seja, a maioria dos 
coordenadores, revelaram utilizá-las para retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos apresentam 
dificuldade; 80,2% utilizam para revisão de práticas pedagógicas; 62,2%, responderam que os resultados 
das avaliações são usados para informar os pais sobre o rendimento dos alunos; 59,6%, para analisar os 
progressos da escola ano a ano e 33,7%, para avaliar o trabalho dos professores.

Tabela 30. – Utilização dos resultados das avaliações dos alunos, segundo professores coordenadores 

(em %)

Nesta escola, os resultados das avaliações dos alunos são utilizados para: %

retomar os conteúdos e habilidades em que os alunos apresentaram dificuldade 94,5

rever as práticas pedagógicas 80,2

informar os pais sobre o rendimento dos alunos 62,2

analisar os progressos da escola ano a ano 59,6

avaliar o trabalho dos professores 33,7

comparar o desempenho da escola com a média estadual ou nacional 31,7

tomar decisões sobre aprovação ou reprovação de alunos 22,0

agrupar os alunos com fins didático pedagógicos 20,4

nenhuma dessas 0,1

Tabela 31. – Conhecimento de resultados da escola em processos de avaliação, segundo professores 

coordenadores (em %)

Você conhece os últimos resultados da sua escola no(a): %

SARESP 99,1

Prova Brasil 80,0

IDESP 96,7

IDEB 77,6

Nenhum deles 0,3

Segundo o resultado da Tabela 31, os professores coordenadores, em sua grande maioria (99,1%), conhecem 
os resultados do SARESP 2012 em sua escola; 96,7% conhecem o resultado do IDESP de sua escola e 80,0% 
têm conhecimento dos resultados de sua escola na Prova Brasil, assim como 77,6% têm conhecimento do 
resultado do IDEB.
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7. –  SÍNTESE DO PERFIL DOS PROFESSORES 
COORDENADORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Com relação ao perfil do professor coordenador, os seguintes aspectos podem ser destacados: 

�	 A quase totalidade dos professores coordenadores da rede pública de ensino administrada pela SEE/
SP é do sexo feminino, de cor branca e possui uma renda familiar de R$ 2.251,00 a R$ 4.500,00.  
A maioria deles exerce a função de professor coordenador há menos de 5 anos. Mais de 98% deles 
possuem computador em casa e mais de 89% têm acesso à internet banda larga. Quanto ao seu 
capital cultural, cerca de um terço dos pais desses professores coordenadores possui formação até 
as séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª série).

�	 Pouco mais de 76% dos professores coordenadores não exercem outra atividade remunerada 
concomitante à de docente.

�	 O índice de professores coordenadores que não fizeram pós-graduação atingiu 43,3%. Dos que 
participaram de atividades de pós-graduação, 52,3% buscaram-na em atividades lato sensu, e 
4,4% possuem mestrado e/ou doutorado. A quase totalidade, 94,2%, indica como mecanismo de 
atualização os cursos oferecidos pela SEE/SP, e 92,0% também se atualizam com a leitura de livros e 
artigos da sua área.

�	 Os professores coordenadores participaram ativamente da elaboração do projeto político-pedagógico 
da escola em 2013, indicando que a proposta foi elaborada a partir de um modelo já existente na 
escola. A maioria deles declarou que faz análise de indicadores de desempenho da escola e reflexão 
sobre fatores intervenientes, intra e extraescolares; que, na elaboração de planos de ensino, o faz 
articulando os diferentes níveis, etapas, anos e áreas do conhecimento, considerando as respectivas 
competências e habilidades a serem promovidas. 

�	 A maioria diz que o plano pedagógico está adequado à proposta curricular e que a Proposta Pedagógica 
da escola é avaliada semestralmente. 88,2% declaram que conseguiram desenvolver quase a 
totalidade do que foi estabelecido no planejamento escolar.

�	 A maioria dos professores coordenadores afirmou que, no ano letivo de 2013, o Conselho de Classe 
se reuniu três vezes.

�	 Quanto às ATPCs, os professores coordenadores consideraram que o espaço físico da escola é 
adequado e o assunto mais tratado nas reuniões é a análise e busca de soluções para os problemas 
de aprendizagem e de rendimento escolar.

�	 Quando se questionou sobre o professor auxiliar, um percentual de 6,9% dos professores 
coordenadores afirmou que as escolas não oferecem esse serviço.  

�	 Quanto à melhoria do rendimento escolar dos alunos, indicam que são programadas e ministradas 
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aulas de reforço em matemática e de português, e que existe um programa de recuperação e melhoria 
da taxa de abandono escolar.

�	 Os professores coordenadores indicam que as principais razões de o aprendizado não se desenvolver 
satisfatoriamente são a falta de apoio dos pais (68,4%), desinteresse e falta de esforço dos alunos 
(61,3%), alunos provenientes de lares e ambientes desajustados (53,3%) e a baixa autoestima dos 
alunos (49,4%).

�	 Outros fatores, ainda segundo os professores coordenadores também influenciam na aprendizagem; 
falta de professores de determinadas disciplinas (42,5%), alto índice de faltas do corpo docente 
(44,1%) e execesso de tarefas burocráticas (43,5%). 

�	 Sobre as avaliações escolares de formação, os professores coordenadores declararam que os pais 
são sempre informados sobre o rendimento de seus filhos na escola, e que utilizam as avaliações 
para rever as práticas pedagógicas e verificar o trabalho dos professores em sala de aula. Ainda 99,1% 
conhecem o resultado de sua escola no SARESP, bem como a grande maioria conhece os resultados 
de sua escola nas demais avaliações estaduais e nacionais.
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1. – INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da aplicação da técnica estatística denominada 
Modelos Lineares Hierárquicos (MLH) aos dados da avaliação de alunos do SARESP 2013. O foco deste 
estudo é analisar a possível associação entre o desempenho nos testes e as diversas características 
individuais e familiares dos alunos, além de características das escolas, regiões metropolitanas e do interior 
do Estado de São Paulo.

Uma das causas da relevância desse tipo de estudo é o fato, largamente conhecido em pesquisas educacionais, 
de que o desempenho nos testes de proficiência é em grande parte determinado por características individuais 
ou contextuais dos alunos, sobre as quais as escolas exercem pouco ou nenhum controle, como, por exemplo, 
o sexo e o nível socioeconômico dos estudantes. Dessa forma, considerar apenas os resultados brutos 
de proficiência, sem levar em conta essas variáveis contextuais, é um procedimento que pode ocasionar 
apreciações inadequadas acerca do desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. Esses 
possíveis desvios de apreciação ocorrem porque, via de regra, os alunos não são destinados aleatoriamente 
às escolas, tendendo, antes, a frequentar instituições dentro das quais se assemelham mais entre si do que 
com a população como um todo. Em suma, fatores extraescolares claramente influenciam a proficiência dos 
estudantes, de forma que se faz necessário utilizar controles estatísticos a fim de aferir mais adequadamente 
o efeito exercido pela escola sobre a aprendizagem, descontando-se o impacto daqueles fatores.

Por outro lado é importante identificar quais fatores dos próprios alunos exercem maior influência sobre o 
desempenho, tais como hábitos de leitura, uso de computadores ou frequência escolar. Nesta linha de 
raciocínio, outro ponto de bastante interesse neste tipo de análise é estudar precisamente o impacto sobre 
a aprendizagem exercido por variáveis sobre as quais as escolas têm, ao menos em tese, um controle 
muito maior, como, por exemplo, a qualidade do trabalho de seus professores. Assim sendo, análises desse 
tipo são capazes de mensurar, de modo consideravelmente preciso, a associação, por exemplo, entre a 
aprendizagem dos alunos e a percepção que esses mesmos alunos (ou seus pais) têm da qualidade do 
ensino que lhes é oferecido.

Nos dias atuais, um procedimento estatístico que vem sendo empregado com bastante frequência para 
esses propósitos são os modelos lineares hierárquicos, que apresentam muitas vantagens em relação a 
metodologias clássicas, como as análises de variância e de regressão convencionais. Uma das vantagens 
dos modelos hierárquicos é a sua capacidade de obter correlações entre as variáveis de interesse levando‐se 
em conta cada uma das unidades de ensino (como as escolas) separadamente, permitindo, assim, que, para 
cada uma delas, seja calculado o impacto de uma determinada variável contextual sobre a aprendizagem. Tal 
fato é extremamente relevante, visto que, da mesma maneira que os indivíduos, as escolas também têm 
suas próprias particularidades, e reagem a uma mesma variável contextual (como, por exemplo, o índice 
socioeconômico de seus alunos) de modos diferentes, seja para melhor ou para pior.

Na busca pela associação entre a proficiência dos alunos e os fatores envolvendo a aprendizagem, este 
capítulo utiliza os resultados das avaliações do SARESP 2013 juntamente com os dados dos questionários 
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contextuais respondidos pelos alunos e seus pais. Portanto, são aqui apresentadas análises para todos os 
níveis envolvidos (2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio), bem como para 
todas as disciplinas avaliadas nesta edição do SARESP: Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia. 
De modo geral, este estudo inclui grande parte de toda a população discente da rede estadual paulista de 
ensino nos anos/série e disciplinas acima especificadas, bem como um número expressivo de redes municipais 
e de escolas particulares de São Paulo que aderiram a essa avaliação. 

Neste ano, além do estudo da associação entre a proficiência dos alunos e os fatores envolvendo a 
aprendizagem, também será incluído o estudo da associação do nível da proficiência dos alunos com os 
fatores de aprendizagem. Para o 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio, serão 
analisados quatro níveis, a saber: abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Para o 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental, os níveis analisados são: insuficiente, básico, pleno e avançado. Assim, toda disciplina avaliada 
terá quatro níveis de proficiência em todos os anos/série analisados. 

Ressalta-se que a quantidade de alunos estudada refere-se, especificamente, aos alunos para os quais havia 
respostas completas dadas aos questionários contextuais, para as questões de interesse. Como nem todos 
os alunos responderam a totalidade, ou a maior parte, do questionário contextual, os números expressos na 
Tabela 1 correspondem a um subconjunto do total de alunos avaliados no SARESP 2013. Não obstante essa 
ressalva, também convém observar que, mesmo com essa exclusão de não respostas, os números de casos 
válidos restantes, aqui utilizados, são bastante expressivos, correspondendo, no total, a mais de quatrocentos 
e cinquenta mil alunos com dados para todas as variáveis de interesse. Destaca-se, ainda, que este número 
de alunos variou dependendo da disciplina, pois o aluno pode ter preenchido todo o questionário, mas pode 
não ter participado da prova. Portanto, as análises que serão expostas a seguir terão quantidades de alunos 
diferentes dependendo da disciplina. Exemplificando, se o aluno realizou as provas de Língua Portuguesa (LP) 
e de Matemática (MT) e não realizou as provas de História (HIS) e de Geografia (GEO), ele entrará somente na 
análise das duas primeiras provas (LP e MT). Portanto, existe uma diferença do total analisado, dependendo 
da disciplina a ser estudada.

A Tabela 1, a seguir, especifica os números de alunos considerados neste estudo, por série e rede de ensino 
avaliada.

Em alguns casos, este estudo utilizou diretamente algumas variáveis recolhidas nos questionários contextuais, 
como, por exemplo, informações dicotômicas sobre o gênero ou o fato de os alunos em questão exercerem 
ou não atividade remunerada. Em outras situações, porém, foram criados índices resultantes da combinação 
de diversas variáveis, sendo um exemplo dessa associação de variávies o índice socioeconômico dos alunos e 
de seus pais, criado a partir de um conjunto de informações variadas, como dados econômicos, educacionais, 
culturais e a posse de determinados bens de consumo, além da disponibilidade em casa de alguns serviços, 
públicos ou privados. Esses índices foram obtidos com base no Modelo de Samejima (1969) da TRI, e detalhes 
sobre a criação e o cálculo desses índices são fornecidos em Andrade, Tavares e Valle (2000).
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Tabela 1. – Total de alunos considerados na análise hierárquica de fatores associados 

ao desempenho escolar – SARESP 2013

Rede de Ensino

Ano Estadual Municipal Particular ETE Total

Língua Portuguesa

2º ano do EF 26.916 43.577 2.862 - 73.355

3º ano do EF 28.977 43.262 2.852 - 75.091

5º ano do EF 25.607 47.787 3.225 - 76.619

7º ano do EF 61.535 10.979 2.562 - 75.076

9º ano do EF 73.538 10.947 3.113 - 87.598

3ª série do EM 64.485 336 1.433 4.958 71.212

Total 281.058 156.888 16.047 4.958 458.951

Matemática

2º ano do EF 27.037 43.817 2.844 - 73.698

3º ano do EF 29.224 43.823 2.857 - 75.904

5º ano do EF 25.614 47.796 3.211 - 76.621

7º ano do EF 61.535 10.979 2.562 - 75.076

9º ano do EF 73.538 10.947 3.113 - 87.598

3ª série do EM 64.485 336 1.433 4.958 71.212

Total 281.433 157.698 16.020 4.958 460.109

História

2º ano do EF - - - - -

3º ano do EF - - - - -

5º ano do EF - - - - -

7º ano do EF 61.308 10.860 2.548 - 74.716

9º ano do EF 72.549 10.712 3.055 - 86.316

3ª série do EM 61.697 299 1.371 4.781 68.148

Total 195.554 21.871 6.974 4.781 229.180

Geografia

2º ano do EF - - - - -

3º ano do EF - - - - -

5º ano do EF - - - - -

7º ano do EF 61.308 10.860 2.548 - 74.716

9º ano do EF 72.549 10.712 3.055 - 86.316

3ª série do EM 61.697 299 1.371 4.781 68.148

Total 195.554 21.871 6.974 4.781 229.180
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2. – INDICADORES

2.1. TRATAMENTO DAS BASES DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

A equipe técnica recebeu as bases de dados referentes aos questionários de pais e alunos. Verificou-se a 
consistência dos dados e não foi detectado nenhum problema. Essas bases foram tratadas e organizadas com 
a utilização do software estatístico SPSS 20 (IBM Corp. Released, 2011).
Com as bases organizadas, extraíram-se algumas informações descritivas, tabelas e gráficos, apresentadas 
nos capítulos referentes ao Perfil dos Alunos e ao Perfil da Gestão Escolar. 
Para o estudo de fatores associados, organizou-se uma base de dados a partir das bases originais, de acordo 
com as exigências da metodologia de análise e do software utilizado na implementação. As séries e disciplinas 
foram tratadas separadamente.
A fim de resumir as informações de variáveis com características comuns e com base na análise das edições 
do SARESP de 2010 a 2012, foram utilizados os índices criados em 2010, a saber:

 � I1 – Índice socioeconômico familiar dos pais e alunos;

 � I2 – Índice de realização das lições de casa;

 � I3 – Índice de fatores favoráveis à aprendizagem; 

 � I4 – Índice de qualidade de ensino em Língua Portuguesa;

 � I5 – Índice de qualidade de ensino em Matemática;

 � I6h – Índice de qualidade de ensino em História;

 � I6g – Índice de qualidade de ensino em Geografia;

 � I7 – Índice de qualidade geral dos professores;

 � I8 – Índice de clima escolar conforme percebido pelos pais;

 � I9 – Índice de confiança no trabalho da escola conforme percebido pelos pais;

 � I10 – Índice de informação da escola conforme percebida pelos pais.

Na construção dos índices, utilizou-se a Teoria de Resposta ao Item, através do modelo de Samejima, e, na 
análise de fatores associados ao desempenho dos alunos, utilizou-se modelagem hierárquica, implementada 
no software HLM 6.0 (Raudenbush, Bryk, Congdon, 2004). Uma exemplificação da construção e interpretação 
dos índices obtidos por essa metodologia pode ser encontrada no Anexo deste capítulo.

O objetivo do modelo de Samejima é a construção de índices com base em variáveis ordinais, cujas categorias 
de resposta possam ser ordenadas. Em alguns casos não teremos essa propriedade, de forma que outra 
categorização será necessária. Por exemplo, criando uma categoria do tipo “não tem” (em geral codificada 
como zero) e sua alternativa como “tem” (geralmente categorizada como 1). Outras variáveis já são ordinais 
por natureza, tal como escolaridade ou renda familiar, de forma que nenhuma recategorização será necessária.
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Ressalta-se que, para se obter os valores dos índices, foram utilizados os mesmos parâmetros dos itens 
analisados em 2010, a fim de comparar os resultados. 
As variáveis utilizadas na construção dos índices de I1 a I10 e suas recodificações estão descritas a seguir.

I1: ÍNDICE SOCIOECONôMICO FAMILIAR DOS PAIS E ALUNOS

Este índice foi calculado para todos os alunos a partir das seguintes variáveis:
a) Na sua casa você tem:

1-> Jornal diário; 
2-> Revista de informação geral;
3-> Dicionário;
4-> Livros (romances, poesias, contos etc.); 
5-> Livros educativos, enciclopédia.
Sendo cada item recodificado em 0 -> não tem e 1 -> tem.

b) Escolaridade dos pais:

Essa variável apresentava originalmente 9 níveis de escolaridade variando entre ‘não estudou’ e ‘Ensino 
Superior completo’ e foi recodificada considerando apenas 5 níveis:
1-> não estudou e ensino fundamental (1ª a 4ª série) incompleto;
2-> ensino fundamental (1ª a 4ª série) completo e ensino fundamental (1ª a 8ª série) incompleto;
3-> ensino fundamental (1ª a 8ª série) completo e ensino médio incompleto;
4-> ensino médio completo e ensino superior incompleto;
5-> ensino superior.

c) Em seu domicílio tem:

1-> Água encanada;
2-> Esgoto;
3-> Luz elétrica;
4-> Gás encanado;
5-> Serviço de coleta de lixo.
Sendo cada item recodificado em 0 -> não tem e 1 -> tem.

d) Renda familiar:

1-> Até R$ 850,00;
2-> De R$ 851,00 a R$ 1.275,00;
3-> De R$ 1.276,00 a R$ 2.125,00;
4-> De R$ 2.126,00 a R$ 4.250,00;
5-> Mais de R$ 4.250,00.
Esta variável não necessitará de recodificação.

e) Bens e serviços que possui em casa:

1-> Televisão em cores;
2-> Rádio;
3-> Banheiro;
4-> Automóvel;
5-> Empregada;
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6-> Aspirador de pó;
7-> Máquina de lavar roupa;
8-> Videocassete ou DVD;
9-> Geladeira;
10-> Freezer;
11-> Telefone fixo;
12-> Computador;
13-> TV a cabo, parabólica ou assinatura;
14-> Forno de micro-ondas;
15-> Internet.
Sendo, 1 -> ausência do item, 2 -> existência de somente 1 e 3 -> existência de 2 ou mais.

I2: ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DAS LIÇÕES DE CASA

Para a construção deste índice, foram considerados apenas os alunos do 7º e 9º anos do EF e os da 3ª série 
do EM, com base nos seguintes itens:

1-> A maioria dos meus professores passa lição de casa;
2-> Eu faço minhas lições de casa sem atraso;
3-> Meus professores verificam minhas lições de casa;
4-> Meus pais perguntam sobre minhas lições de casa;
5-> Meus professores comentam e corrigem minhas lições de casa;
6-> Minhas lições de casa são interessantes;
7-> Meus pais me ajudam a fazer minhas lições de casa;
8-> As lições de casa e trabalhos valem nota.
Com os códigos 1 -> nunca, 2 -> algumas vezes e 3 -> sempre.

I3: ÍNDICE DE FATORES FAVORÁVEIS À APRENDIZAGEM

Este índice foi calculado apenas para os alunos do 3º e 5º anos do EF, a partir dos itens:
1-> Meu professor me incentiva a melhorar;
2-> Meu professor me ajuda a organizar minhas coisas e meu tempo para eu aprender;
3-> Meu professor dá tempo pra eu fazer minhas tarefas;
4-> Meu professor passa lição de casa;
5-> A minha família me ajuda com a lição de casa;
6-> Meu professor corrige a lição de casa;
7-> Gosto de ir à escola e encontrar meu professor;
8-> Quando não entendo alguma coisa, pergunto ao meu professor e ele me ajuda;
9-> Meu professor conversa comigo;
10-> Eu gosto das atividades que faço na classe;
11-> Os alunos da minha classe fazem barulho.
Cada item apresenta três alternativas de resposta: 1 -> não, 2 -> sim, só um pouco e 3 -> sim, muito. O item 
11 teve a ordem das alternativas invertidas por apresentar um enunciado negativo.
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I4: ÍNDICE DE QUALIDADE DE ENSINO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Este índice foi calculado para os alunos do 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM, a partir dos itens: 
Meu professor:

1-> É exigente com relação ao trabalho dos alunos;
2-> Incentiva os alunos a melhorarem seu desempenho;
3-> É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas;
4-> Explica a matéria até que todos os alunos a entendam;
5-> Passa lição de casa;
6-> Corrige lição de casa;
7-> Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos;
8-> Dá aos alunos oportunidade de participar e de expressarem suas opiniões;
9-> Propõe atividades de produção de textos;
10-> Devolve as produções de textos corrigidas;
11-> Indica livros de leitura para ler;
12-> Indica jornais e revistas para ler;
13-> Lê textos de literatura para os alunos;
14-> Indica pesquisas em dicionários, enciclopédias e gramáticas;
15-> Leva os alunos para visitar a biblioteca da escola;
16-> Propõe a produção de textos no computador da escola;
17-> Organiza a apresentação de textos em público;
18-> Propõe trabalhos escritos para serem realizados em grupos;
19-> Leva os alunos a teatros, exposições, museus e a outros lugares educativos;
20-> Explica como se deve ler um texto;
21-> Promove atividades orais sobre assuntos de interesse dos jovens (somente para 3ª série do EM).
Cada item apresenta três alternativas de resposta: 1 -> nunca, 2 -> em algumas vezes e 3 -> em quase 
todas as aulas. 

I5: ÍNDICE DE QUALIDADE DE ENSINO EM MATEMÁTICA

Este índice foi calculado para os alunos do 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM, com base nos seguintes itens:
Meu professor: 

1-> É exigente com relação ao trabalho dos alunos;
2-> Incentiva os alunos a melhorarem seu desempenho;
3-> É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas;
4-> Explica a matéria até que todos os alunos a entendam;
5-> Passa lição de casa;
6-> Corrige lição de casa;
7-> Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos;
8-> Dá aos alunos oportunidade de participar e de expressarem suas opiniões;
9-> Propõe atividades de problemas variados;
10-> Relaciona os conteúdos da Matemática às situações do cotidiano;
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11-> Indica pesquisa em livros;
12-> Propõe trabalhos para serem realizados em grupo;
13-> Utiliza jogos e brincadeiras nas aulas;
14-> Costuma mostrar a aplicação dos conteúdos da Matemática em outras disciplinas.
Este índice apresenta as mesmas alternativas dos itens do Índice 4.

I6h: ÍNDICE DE QUALIDADE DE ENSINO EM HISTÓRIA

Este índice foi calculado para os alunos do 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM, com base nos seguintes 
itens:
Meu professor:

1-> É exigente com relação ao trabalho dos alunos;
2-> Incentiva os alunos a melhorarem seu desempenho;
3-> É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas;
4-> Explica a matéria até que todos os alunos a entendam;
5-> Passa lição de casa;
6-> Corrige as lições de casa; 
7-> Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos;
8-> Permite que os alunos participem e expressem suas opiniões;
9-> Utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas;
10-> Propõe atividades de debates e seminários com os alunos;
11-> Indica jornais e revistas para ler;
12-> Indica o uso de enciclopédia e livros de História;
13-> Propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais;
14-> Propõe trabalhos para serem realizados em grupos;
15-> Relaciona os conteúdos de História às situações do cotidiano;
16-> Costuma mostrar aplicações dos conteúdos estudados em História nas outras disciplinas;
17-> Leva os alunos para visitar museus, exposições e outros lugares educativos.
Este índice apresenta as mesmas alternativas dos itens do Índice 4.

I6g: ÍNDICE DE QUALIDADE DE ENSINO EM GEOGRAFIA

Este índice foi calculado para os alunos do 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM, com base nos seguintes 
itens:
Meu professor:

1-> É exigente com relação ao trabalho dos alunos;
2-> Incentiva os alunos a melhorarem seu desempenho;
3-> É atencioso e auxilia os alunos a realizarem suas tarefas;
4-> Explica a matéria até que todos os alunos a entendam;
5-> Passa lição de casa;
6-> Corrige as lições de casa; 
7-> Mostra interesse no aprendizado de todos os alunos;
8-> Permite que os alunos participem e expressem suas opiniões;
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9-> Utiliza filmes ou vídeos educativos nas aulas;
10-> Trabalha com mapas, gráficos, figuras e fotografias;
11-> Propõe atividades de debates e seminários com os alunos;
12-> Indica jornais e revistas para ler;
13-> Indica o uso de enciclopédia e livros de Geografia;
14-> Propõe atividades de pesquisa e trabalhos individuais;
15-> Propõe trabalhos para serem realizados em grupos;
16-> Relaciona os conteúdos de Geografia às situações do cotidiano;
17-> Costuma mostrar aplicações dos conteúdos estudados em Geografia nas outras disciplinas;
18-> Leva os alunos para visitar museus, exposições e outros lugares educativos.
Este índice apresenta as mesmas alternativas dos itens do Índice 4.

I7: ÍNDICE DE QUALIDADE GERAL DOS PROFESSORES

Este índice foi calculado para os alunos do 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM, e seu cálculo envolve os 
itens relacionados à concordância da maioria dos alunos com relação às seguintes características atribuídas 
aos professores:

1-> Relaciona-se bem com os alunos;
2-> Está interessado no bem-estar dos alunos;
3-> É autoritário, não deixa os alunos emitirem opiniões;
4-> Quer que os alunos participem das atividades da escola, mas os alunos não querem;
5-> Ajuda quando preciso;
6-> Ouve-me quando quero falar alguma coisa;
7-> Trata-me bem;
8-> Repreende os alunos sem ao menos saber o que aconteceu;
9-> Transmite-me segurança;
10-> É imparcial quando tenta resolver conflitos na classe;
11-> Importa-se com o que penso;
12-> Cumpre o que promete;
13-> Debate com a classe assuntos de interesse dos jovens.
Os níveis de resposta são: 1 -> discordo, 2 -> concordo em parte e 3 -> concordo plenamente, sendo os 
itens 3 e 8 com as alternativas invertidas.

I8: ÍNDICE DE CLIMA ESCOLAR CONFORME PERCEBIDO PELOS PAIS

Para este cálculo, consideraram-se os itens:
1-> Os professores da escola têm respeito pelos alunos;
2-> A escola é um ótimo ambiente de estudo para os alunos;
3-> Meu filho está bem na escola;
4-> O meu filho comporta-se bem na escola;
5-> Meu filho gosta da escola;
6-> Meu filho gosta dos professores;
7-> Esta escola tem muitos problemas de comportamento dos alunos.
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Os níveis de resposta são: 1 -> discordo, 2 -> concordo em parte e 3 -> concordo plenamente, com sentido 
inverso no item 7.

I9: ÍNDICE DE CONFIANÇA NO TRABALHO DA ESCOLA CONFORME PERCEBIDO 
PELOS PAIS

Para este cálculo, consideraram-se os itens:
1-> A escola de meu filho sabe preparar as crianças para o futuro;
2-> Eu considero que os professores são muito capazes;
3-> Eu gostaria que meu filho estudasse em outra escola;
4-> Se eu pudesse pagar, meu filho iria para uma escola particular.
Os níveis de resposta são: 1 -> discordo, 2 -> concordo em parte e 3 -> concordo plenamente, com sentido 
inverso nos itens 3 e 4.

I10: ÍNDICE DE INFORMAÇÃO DA ESCOLA CONFORME PERCEBIDO PELOS PAIS

Este índice apresenta alternativas idem às anteriores, tendo os itens 3 e 4 sentidos inversos. 
1-> Eu recebo informações da escola sobre o progresso do meu filho;
2-> Eu sei o que os professores querem do meu filho;
3-> A escola me dá informações claras sobre o que ensina ao meu filho;
4-> A escola sempre faz reuniões com os pais para informar sobre os filhos;
5-> Quando há algum problema, sou rapidamente chamado à escola;
6-> Eu sou informado sobre o planejamento da escola.
Os níveis de resposta são: 1 -> discordo, 2 -> concordo em parte e 3 -> concordo plenamente.

2.2. OUTRAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO DE FATORES ASSOCIADOS

Nível Aluno

Além dos índices destacados anteriormente, foram utilizados no nível do aluno as seguintes variáveis:
 � Sexo: 0 -> masculino e 1 -> feminino;
 � Faz sempre a lição de casa: 0 -> não faço e 1 -> sempre faço e faço só às vezes;
 � Atrasou na conclusão do Ensino Fundamental: 0 -> menos ou até 5 anos e 1 -> mais de 5 anos;
 � Atrasou na conclusão do Ensino Médio: 0 -> menos ou até 3 anos e 1 -> mais de 3 anos;
 � Nos dias de aula, você trabalha: 0 -> não e 1 -> sim;
 � Você trabalha ganhando algum salário: 0 -> não e 1 -> sim;
 � Cor autodeclarada: branco, negro, pardo/mulato, amarelo/oriental e indígena. 

Cada opção de raça foi definida como uma variável binária em que 0 -> não e 1 -> sim.

Todas as variáveis citadas acima foram utilizadas desde o SARESP 2010. 

O item costuma aguardar muito tempo até que os alunos façam silêncio para iniciar a aula é apresentado para 
avaliar a qualidade do ensino nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História. Por entender 
que está avaliando uma qualidade não exatamente da disciplina, mas sim a qualidade referente à turma, este 
item, que era apresentado em cada disciplina, foi trabalhado de forma a utilizar três categorias (clima ruim, 
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clima moderado, clima bom), tendo sido essas categorias criadas por meio da combinação das respostas as 
categorias dos itens 40.1, 41.1, 42.1 e 43.1. A tabela abaixo exemplifica a pontuação criada para esta variável 
que se denominou clima em sala de aula:

Pontuação 40.1 41.1 42.1 43.1

0 (a) (a) (a) (a)

1 (b) (b) (b) (b)

2 (c) (c) (c) (c)

Portanto, se o aluno marcou a alternativa (a) nos quatro itens, a pontuação é zero ou se o aluno marcou a 
alternativa (c) nos quatro itens, a pontuação é oito. Com isso, para qualquer categoria dos itens marcada, a 
pontuação está variando entre zero e oito. A partir desta pontuação, foram criadas as categorias:

 � Clima ruim: 0 a 1 ponto
 � Clima moderado: 2 a 5 pontos
 � Clima bom: 6 a 8 pontos

Nível Escola

No nível escola, considerou-se a média dos índices criados no nível aluno, por escola, a região de ensino 
e o tipo de rede, sendo cada rede transformada em variável binária. Nas edições do SARESP 2010 e 2011, 
utilizou-se a variável coordenadoria (COGSP e CEI). Em 2012, devido a implantação do novo modelo de gestão 
que trouxe modificações na estrutura da Secretaria da Educação do Estado, prevendo a extinção dessas 
coordenadorias, a Secretaria passou a utilizar como variável a região metropolitana. Esta variável está dividida 
em cinco categorias, a saber: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Interior. 
Portanto, essa variável também foi utilizada no SARESP 2013.
No estudo, foram considerados apenas os alunos que responderam a todas as variáveis consideradas.

3. – FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO

Foram considerados dois níveis na análise hierárquica realizada no presente estudo: aluno e escola. Cada um 
desses níveis tratou de variáveis específicas, que são comentadas a seguir.

3.1. Nível 1 – Aluno

As variáveis referentes aos alunos dividem‐se, por sua vez, em categorias que podem ser assim especificadas:

 � Dados sociodemográficos: nesta categoria, foram considerados o gênero (masculino ou feminino) e a 
cor/origem autodeclarada (branca, negra, parda, oriental e indígena).
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 � Características socioeconômicas: incluem-se, neste caso, o índice socioeconômico familiar dos alunos 
e o fato destes exercerem ou não atividade remunerada.

 � Histórico escolar do aluno: considerou-se aqui o fato de o aluno já ter ou não se atrasado em sua 
progressão escolar.

 � Dinâmica escolar: fazem parte desta categoria as variáveis relacionadas à lição de casa e à frequência 
dos alunos às aulas.

 � Percepção da qualidade do ensino: índices que mensuram a qualidade, percebida pelo aluno, do 
desempenho de seus professores, seja referente a disciplinas específicas, seja em relação ao corpo 
docente geral de sua escola; clima em sala de aula (bom, moderado, ruim).

 � Percepções experimentadas pelos pais: índices que mensuram a percepção dos pais sobre alguns 
aspectos relevantes da vida estudantil de seus filhos, como o clima escolar, a confiança no ensino 
ministrado e o grau de informação/interação entre a escola e as famílias dos alunos.

3.2. Nível 2 – Escola

A maior parte das variáveis das escolas refere-se ao perfil médio de sua clientela, compondo-se, assim, 
de médias resultantes da agregação das respostas fornecidas por seus respectivos alunos ou pais. Nesse 
sentido, foram calculadas as médias, para cada escola, do índice socioeconômico familiar dos alunos, dos 
índices de qualidade do ensino ministrado (conforme percebida pelos alunos) e dos índices das percepções 
experimentadas pelos pais. Além disso, foram também discriminados os resultados de diferentes redes 
de ensino: estadual, municipal, particular e escolas técnicas da rede estadual (ETE) e de diferentes regiões 
(Metropolitana, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Interior). 

Em uma segunda etapa, foram analisadas variáveis particulares dos professores, professores coordenadores 
e diretores. No entanto, apenas os servidores da rede estadual forneceram tais informações, de forma que a 
base de dados será reduzida a este subconjunto de respondentes.

Detalhes sobre a construção do Modelo adotado, bem como sua interpretação, podem ser encontrados no 
Anexo A.2 deste capítulo.
Os resultados que serão apresentados estão divididos da seguinte forma:

1. Análise da proficiência média do aluno associada com os fatores relativos à aprendizagem (seção 4).

2. Análise da proficiência dos alunos da rede estadual, com os fatores relativos a professores 
coordenadores, professores e diretores (seção 5). Os questionários dos professores coordenadores, 
professores e diretores foram solicitados somente para as escolas da rede estadual, por isso as 
escolas municipais e particulares foram excluídas desta análise.

3. Análise do nível de proficiência do aluno com os fatores relativos à aprendizagem (seção 6).
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4. –  EFEITOS SIGNIFICATIVOS SOBRE A PONTUAÇÃO DOS 
ALUNOS

Nesta seção são apresentados, para cada disciplina e anos/série, os resultados do impacto médio de diferentes 
fatores contextuais sobre o desempenho geral dos alunos, de acordo com os modelos apresentados na 
seção anterior. Serão informados apenas os coeficientes associados aos fatores que apresentarem diferença 
significante, ao nível de 5%. Nos fatores que não apresentarem diferença significativa, será colocado um 
símbolo no lugar do coeficiente.  

Ressalta-se que os coeficientes, apresentados no corpo das tabelas das seções 4 e 5, representam diferenciais 
médios com relação a um grupo referência; por exemplo, se é estimado um coeficiente para o sexo feminino, 
a referência é o sexo masculino. A média geral de referência (controle) será a média obtida pelos alunos e 
escolas que não têm nenhuma das características dicotômicas informadas no restante da tabela, ou então que 
possuem valores médios (nulos) para os índices considerados. Portanto, por exemplo, no nível do aluno, isto 
quer dizer que o resultado da primeira linha corresponde à média dos estudantes brancos, do sexo masculino, 
de nível socioeconômico exatamente igual à média (zero), que não trabalham fora de casa, que não atrasaram 
a conclusão do Ensino Fundamental, que estudam em turmas com clima bom, etc. 

Em relação ao nível da escola, os valores da primeira linha da tabela referem-se a estabelecimentos cujos 
alunos têm uma média de índice socioeconômico exatamente igual à do Estado como um todo (zero), que 
pertencem à rede estadual de Ensino e à região da Grande São Paulo (metropolitana).

O processo de construção dos índices de I1 a I10 foi feito supondo-se que a distribuição destes na população 
de respondentes segue uma distribuição normal com média zero e desvio-padrão 1 [representada por N(0,1)]. 
Assim, a comparação se dará entre indivíduos que estão 1 desvio-padrão acima (ou abaixo) da média e aqueles 
que têm índice igual à média (zero).

Por fim, algumas questões são específicas dos questionários dos anos/série, não estando em todos os níveis. 
Assim sendo, será apresentado um asterisco (*) quando o fator não estiver contemplado no questionário da 
etapa, além do símbolo (ns) quando não se mostrar estatisticamente significativo ao nível de 5%.

4.1. EFEITOS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Para a interpretação dos resultados apresentados a seguir, é necessária consideração de que todos os 
resultados numéricos apresentados na próxima tabela estão expressos na escala de proficiência utilizada nas 
provas de Língua Portuguesa. Com exceção do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, a escala correspondente é 
a do SARESP, que se encontra equalizada com a do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 
Em relação ao 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, os resultados correspondem simplesmente à pontuação 
obtida pela TRI, a qual corresponde, por sua vez, ao escore verdadeiro dos alunos, obtido numa prova que varia 
de 0 a 43 pontos para o 2º ano do EF e de 0 a 90 pontos para o 3º ano do EF, ou seja, uma escala única para o 
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2º ano do EF e outra escala única para o 3º ano do EF, sem vínculo com a escala do Saeb. O escore verdadeiro 
do aluno é calculado por meio da probabilidade de o aluno acertar determinado item, obtida a partir de sua 
resposta aos itens. Portanto, diferentemente da escala do SARESP/Saeb, os resultados do 2º ano do EF e do 
3º ano do EF aqui apresentados devem ser observados com a devida cautela, por se tratar de outra escala, ou 
seja, não cabe comparar os coeficientes do 2º ano do EF e do 3º ano do EF com os demais anos/série.  
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Tabela 2. – Efeitos sobre o desempenho dos alunos – Língua Portuguesa

Variáveis 2º EF1 3º EF2 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Média geral de referência 27,01 47,58 183,31 224,99 241,78 280,29

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) 2,64 6,79 10,24 14,67 15,60 10,04

Cor: parda (vs branca) -0,45 -0,73 -2,08 -3,34 -5,07 -5,26

Cor: negra (vs branca) -0,91 -2,44 -10,68 -12,61 -11,14 -8,32

Cor: origem oriental (vs branca) ns ns ns ns -3,14 -7,72

Cor: origem indígena (vs branca) ns ns ns -4,06 -4,61 -9,72

índice socioeconômico familiar 2,35 4,32 11,87 8,80 7,36 3,15

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 0,69 -1,48 -4,74

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª séries) 
(vs não atrasou) * * * -15,46 -20,04 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * -26,61

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * -13,21

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * -9,20 -6,80 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) 5,28 10,66 23,46 * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,91 0,47 ns

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem -0,18 -0,83 -1,96 * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * -3,83 -2,69 -1,42

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 4,01 3,18 2,40

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais 2,86 5,36 11,45 7,83 8,44 7,88

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais -0,77 -1,48 -3,55 -5,27 -6,84 -9,06

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais -0,90 -1,28 -2,63 -1,55 -2,22 -3,85

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * -15,23 -14,79 -15,04

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * -4,40 -5,28 -5,78

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar 0,93 3,00 9,61 8,24 8,76 13,01

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem ns 1,26 ns * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 4,67 5,39 3,65

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * -2,11 ns -2,72

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais 1,10 1,73 ns ns ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 1,41 4,00 9,48 8,26 10,90 13,84

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais ns -1,87 ns ns ns 3,60

Rede: Municipal (vs Estadual) -2,08 -4,14 -6,75 -2,13 -3,48 ns

Rede: Particular (vs Estadual) -0,75 1,81 8,62 17,75 12,23 17,12

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 28,72

Região: Baixada Santista (vs São Paulo) ns 2,00 ns 3,38 2,77 ns

Região: Campinas (vs São Paulo) ns 1,88 4,00 3,16 4,95 4,65

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs São Paulo) 0,70 1,93 ns 3,00 4,35 2,07

Região: Interior (vs São Paulo) 1,40 4,00 6,13 3,33 4,17 2,95
1 2º EF na prova de Língua Portuguesa a nota varia de 0 a 43 pontos
2 3º EF na prova de Língua Portuguesa a nota varia de 0 a 90 pontos
ns: fator não significativo 
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Nesta tabela, observa‐se que:

O desempenho das meninas em Língua Portuguesa é, em média, superior ao dos meninos, em todas as 
etapas consideradas. Essa superioridade pode ser verificada considerando-se o fato de que as variações nas 
médias para estudantes do sexo feminino são todas positivas, elevando-se de 10,24 pontos no 5º ano do 
a 15,60 no 9º ano. Ao mesmo tempo, porém, observa-se redução dessas diferenças no Ensino Médio em 
relação ao 9º ano, caso em que a vantagem feminina, embora ainda significativa, cai para 10,04 pontos, em 
média. No 2º ano do EF, em uma escala de zero a 43 pontos, a diferença foi de 2,64 pontos e, no 3º ano do EF, 
em uma escala de zero a 90 pontos, a diferença foi de 6,79 pontos.

Os alunos de cor parda e negra apresentaram desempenho médio sistematicamente menor que o dos alunos 
brancos em todos os níveis do Ensino Fundamental. A maior diferença ocorreu com relação aos declarados de 
cor negra no 7º ano do EF, com 12,61 pontos abaixo dos declarados de cor branca, em média.  

No 9º ano do EF e 3ª série do EM, o desempenho nos testes apresentou associações negativas com relação 
ao fato de o aluno trabalhar fora e de já ter atrasado seu progresso escolar, conforme se pode observar pelos 
coeficientes negativos associados a esses fatores, ou seja, houve uma redução média no desempenho dos 
alunos que declararam trabalhar fora e/ou já ter atrasado seu progresso escolar. Particularmente em relação 
ao 7º ano do EF e 9º ano do EF, observa-se que é consideravelmente elevado o impacto de se ter atrasado a 
conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental, visto que esse atraso, segundo o cruzamento dos dados, 
está relacionado a uma queda média de 15,46 pontos no 7º ano do EF e 20,04 pontos no 9º ano do EF. Já com 
relação aos alunos do Ensino Médio, os que declararam ter atrasado a etapa do Ensino Fundamental tiveram 
um desempenho médio de 26,61 pontos abaixo do daqueles que não atrasaram.

No 7º e 9º anos do EF, os alunos que indicaram faltar com alguma frequência à escola tiveram pontuação abaixo 
da média, em 9,20 e 6,80 pontos, respectivamente. Ou seja, o impacto no desempenho dos alunos em relação 
à falta às aulas foi muito similar nos dois níveis. Não houve medição desta característica nos demais níveis.

No 2º, 3º e 5º anos do EF, os alunos que declararam sempre fazer as lições de casa tiveram, em geral,  
desempenho maior que a média, sendo de 23,46 pontos no 5º ano do EF, na escala SARESP, 5,28 pontos no  
2º ano do EF, em relação à escala de zero a 43, e 10,66 pontos no 3º ano do EF, em relação à escala de zero a 90.

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com o desempenho, com 
aumento em 4,01 pontos no 7º ano do EF, 3,18 pontos no 9º ano do EF e 2,40 pontos na 3ª série do EM para 
aqueles alunos que estão um desvio-padrão acima da média, ou seja, acima do zero.

Com relação ao clima escolar conforme percebido pelos pais, o efeito foi consideravelmente maior em todos 
os níveis, levando os alunos que estão a um desvio-padrão acima da média a apresentarem acréscimos nos 
desempenhos de 2,86 pontos no 2º ano do EF (escala de zero a 43), 5,36 pontos no 3º ano do EF (escala 
de zero a 90), 11,45 pontos no 5º ano do EF, 7,83 pontos no 7º ano do EF, 8,44 pontos no 9º ano do EF e 7,88 
pontos na 3ª série do EM.

O índice socioeconômico também apresentou relação positiva com o desempenho dos alunos, levando 
aqueles que estão a um desvio-padrão acima da média a apresentarem acréscimos no desempenho de 2,35 
pontos no 2º ano do EF (escala de zero a 43), 4,32 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 90), 11,87 pontos 
no 5º ano do EF, 8,80 pontos no 7º ano do EF, 7,36 pontos no 9º ano do EF e 3,15 pontos na 3ª série EM. Nota-
se, contudo, que o impacto deste índice no desempenho em Língua Portuguesa, diminui gradativamente do 
5º ano do EF a 3ª série do EM.
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Observa-se, no entanto, que, a exemplo do ano anterior, alguns indicadores apresentaram relação negativa com 
o desempenho, um resultado não esperado. Isso pode ocorrer por diversos fatores, inseridos na subjetividade 
da avaliação. Por exemplo, os pais mais exigentes com a educação dos filhos também são mais criteriosos na 
avaliação escolar. Outras metodologias de análise estão sendo discutidas no sentido de eliminar esse efeito 
embutido nos resultados.

O índice clima em sala de aula mostra que, do 7º ano do EF a da 3ª série do EM, há um ganho no rendimento 
médio dos alunos que declararam estudar em sala de aula com clima bom. Este ganho é maior quando esse  
ambiente em salas de aula é comparado com clima avaliado pelos alunos como ruim.

No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre o desempenho foi o nível socioeconômico 
médio da escola, que variou de 8,24 a 13,01 pontos na escala Saeb, 0,93 pontos no 2º ano do EF (escala de 
zero a 43) e 3,00 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 90).

Percebe-se ainda que um alto nível de confiança no trabalho da escola conforme percebido pelos pais está 
positivamente relacionado com o desempenho, tendo gerado acréscimos de 9,48 pontos em média aos 
alunos do 5º ano do EF, 8,26 pontos em média aos alunos do 7º ano do EF, 10,90 pontos no 9º ano do EF e 
13,84 pontos na 3ª série do EM, para escolas com um desvio-padrão acima da média nesse índice.

Quanto às redes de ensino, percebe-se que alunos da rede municipal, quando apresentaram diferença, essa 
diferença foi inferior, pois os números não são tão expressivos, 2,08 pontos no 2º ano do EF (escala de zero a 
43), 4,14 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 90 pontos), 6,75 pontos no 5º ano do EF, 2,13 pontos no 7º 
ano do EF e 3,48 pontos no 9º ano do EF. A rede particular, comparando alunos em condições muito similares, 
conseguiu agregar um desempenho médio dos alunos superior ao dos alunos da rede estadual do 3º ano do EF 
ao Ensino Médio, que apresentaram, em média, elevações de 1,81 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 
90), 8,62 pontos no 5º ano do EF, 17,75 pontos no 7º ano do EF, 12,23 pontos no 9º ano do EF e 17,12 pontos na 
3ª série do EM; já para o 2º ano do EF alunos da rede particular tiveram desempenho médio menor do que na 
rede estadual, apresentando diminuição média de 0,75 pontos (escala de zero a 43). Por fim, as escolas técnicas 
(ETE), presentes do Ensino Médio, conseguem um desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, 
acrescentando 28,72 pontos, em média, quando comparamos com a rede estadual.

Quanto às regiões, observa-se que as médias da região metropolitana de São Paulo, quando apresentaram 

diferença significante, foram sistematicamente mais baixas quando comparadas com todas as demais regiões.

Estudo da associação das variáveis com a proficiência em Língua Portuguesa

Uma informação complementar nesse tipo de estudo é saber qual a importância de cada uma das variáveis 
que fazem parte do modelo. Essa influência é medida pela redução da variabilidade ocasionada pela entrada 
da variável no modelo.

Assim, para identificar quais as variáveis que mais influenciaram no desempenho do aluno em Língua 
Portuguesa, partiu-se do modelo completo (com todas as variáveis) e, em seguida, foram ajustados vários 
modelos, cada um deles com a retirada de apenas uma das variáveis (a variável que está analisando a influência 
para a redução da variabilidade). Comparando-se a variância residual dos modelos com e sem a variável em 
estudo, pode-se avaliar sua importância. Os resultados da redução da variabilidade, em porcentagem, estão 

apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3. – Redução da variância das variáveis no modelo – Língua Portuguesa

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo 1,70% 3,56% 1,38% 2,85% 3,35% 1,14%

Cor 0,09% 0,16% 0,39% 0,60% 0,68% 0,51%

Índice socioeconômico familiar 2,62% 2,79% 3,64% 2,05% 1,56% 0,23%

Trabalha ou já trabalhou fora * * * 0,00% 0,02% 0,30%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) * * * 1,42% 2,02% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental * * * * * 1,69%

Atrasou os estudos no Ensino Médio * * * * * 0,49%

Falta às aulas com frequência * * * 0,47% 0,30% *

Faz sempre a lição de casa 0,30% 0,48% 0,39% * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,03% 0,01% 0,00%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,01% 0,09% 0,09% * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 0,40% 0,22% 0,05%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,37% 0,25% 0,11%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais 2,42% 2,77% 2,15% 1,03% 1,30% 0,86%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 0,20% 0,22% 0,22% 0,41% 0,78% 1,05%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais 0,13% 0,09% 0,06% 0,14% 0,28% 0,23%

Clima em sala de aula * * * 1,06% 0,82% 0,66%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar 0,10% 0,36% 0,57% 0,41% 0,49% 0,86%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,00% 0,02% 0,00% * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,13% 0,17% 0,07%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,01% 0,00% 0,02%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais 0,04% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais 0,09% 0,18% 0,16% 0,10% 0,18% 0,23%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

Rede 0,73% 1,03% 0,69% 0,50% 0,34% 1,66%

Região 0,28% 0,67% 0,28% 0,10% 0,20% 0,08%
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Nível Aluno

-  No 2º, 3º e 5º anos do EF, as variáveis que mais se associam com o desempenho do aluno em Língua 
Portuguesa são: o sexo, o índice socioeconômico familiar e o índice do clima escolar conforme percebido 
pelos pais. 

-  No 7º e 9º anos do EF, as variáveis que mais se associam com o desempenho do aluno em Língua 
Portuguesa são: o sexo, o índice socioeconômico familiar e atrasou a conclusão da primeira etapa do 
ensino fundamental. 

-  Na 3ª série do EM, as variáveis com maior associação com o desempenho do aluno em Língua 
Portuguesa são: atrasou a conclusão do ensino fundamental, o sexo e o índice da confiança no trabalho 
da escola conforme percebida pelos pais. 

Nível Escola

-  No 2º ano do EF e no 3º ano do EF, as variáveis rede de ensino e região estão mais associadas ao 
desempenho do aluno em Língua Portuguesa. 

-  No 5º, 7º e 9º anos do EF e na 3ª série do EM, as variáveis média do índice socioeconômico familiar e 
rede de ensino estão mais associadas ao desempenho do aluno em Língua Portuguesa.

Entretanto, ressalta-se que nenhuma variável usada no modelo diminuiu expressivamente a variabilidade da 
proficiência em Língua Portuguesa.

4.2. EFEITOS EM MATEMÁTICA

Em relação à Matemática, aplicam-se observações similares às feitas inicialmente sobre a interpretação dos 
dados de Língua Portuguesa, particularmente em relação ao fato de que, no 2º ano do EF e no 3º ano do EF, 
os resultados correspondem simplesmente a uma pontuação obtida pela TRI, a qual corresponde ao escore 
verdadeiro dos alunos, mesma metodologia descrita no item 4.1, obtida numa escala que varia de zero a 100 
pontos para o 2º ano do EF e em outra escala que varia de zero a 100 pontos para o 3º ano do EF, ressaltando 
que são duas escalas independentes e sem vínculo com a escala do Saeb. Portanto, diferentemente da escala 
do SARESP/Saeb, os resultados do 2º ano do EF e do 3º ano do EF aqui apresentados devem ser observados 
com a devida cautela, visto não se basearem numa escala única de proficiência, diferentemente do que ocorre 
com os demais anos/série.
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Tabela 4. – Efeitos sobre o desempenho dos alunos – Matemática

Variáveis 2º EF1 3º EF2 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Média geral de referência 83,49 75,92 201,02 238,72 264,13 292,91

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) 0,26 -0,44 -1,94 -2,12 -1,34 -10,48

Cor: parda (vs branca) -0,63 -0,69 -2,02 -3,75 -4,27 -4,51

Cor: negra (vs branca) -1,03 -2,63 -10,15 -12,90 -11,70 -9,62

Cor: origem oriental (vs branca) ns ns 3,42 ns ns ns

Cor: origem indígena (vs branca) -2,04 ns ns -3,40 -6,36 -8,31

Índice socioeconômico familiar 2,70 3,78 11,67 9,08 6,81 2,74

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 1,96 ns -2,58

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * -17,18 -20,42 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * -23,61

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * -13,57

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * -10,80 -8,56 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) 7,46 9,04 24,31 * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * -0,84 ns -0,47

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem -0,21 -0,65 -1,15 * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * ns 0,75 1,05

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 2,23 1,84 0,91

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais 3,17 4,18 11,86 8,46 8,80 7,32

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais -0,84 -0,89 -3,56 -5,11 -6,39 -7,28

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais -1,08 -1,22 -2,36 -1,71 -2,41 -3,84

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * -15,18 -14,33 -14,12

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * -3,92 -4,57 -5,07

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar 0,64 1,53 8,14 8,43 8,99 11,98

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 1,11 3,55 ns * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 4,46 4,26 2,21

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * ns ns ns

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais ns ns ns ns ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais 1,75 2,52 13,38 10,22 13,76 15,07

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais ns ns ns ns ns ns

Rede: Municipal (vs Estadual) -5,20 -6,35 -10,55 ns ns ns

Rede: Particular (vs Estadual) -2,41 -1,68 5,51 24,62 21,84 23,19

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 30,05

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) ns ns ns 3,74 2,69 ns

Região: Campinas (vs Metropolitana) 0,76 1,96 6,72 5,77 8,58 6,10

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) ns ns 2,86 5,69 7,59 5,22

Região: Interior (vs Metropolitana) 1,90 2,29 10,12 6,99 7,94 6,72

1 2º EF na prova de Matemática a nota varia de 0 a 100 pontos
2 3º EF na prova de Matemática a nota varia de 0 a 100 pontos
ns: fator não significativo 
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Nesta tabela, observa‐se que:

O desempenho das meninas em Matemática é, em média, inferior ao dos meninos em todas as etapas 
consideradas, exceto no 2º ano do EF, contexto em que o desempenho médio, ao contrário, foi superior. Essa 
diferença quanto ao desempenho pode ser verificada a partir da constatação de que as variações nas médias 
são todas negativas para estudantes do sexo feminino, com redução média de 0,44 pontos no 3º ano do EF 
(escala de zero a 100), 1,94 pontos no 5º ano do EF, 2,12 pontos no 7º ano do EF, 1,34 pontos no 9º ano do EF 
e 10,48 pontos na 3ª série do EM. Nota-se que, diferentemente do que se verificou em Língua Portuguesa, 
observa-se um aumento dessas diferenças no Ensino Médio.

Os alunos de cor parda e negra apresentaram desempenho médio sistematicamente menor que o dos alunos 
de cor branca, em todos os ano dos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, observando-se diferenças 
maiores quando a comparação é feita entre os alunos de cor negra e os de cor branca. Nesse contexto, a 
maior diferença ocorreu com relação aos declarados de cor negra do 7º ano do EF, com 12,90 pontos, em 
média; mas essa diferença diminuiu para 9,62 pontos na 3ª série do EM. Nota-se, ainda, que somente no 5º 
ano do EF os alunos de origem oriental apresentaram desempenho médio superior ao desempenho médio 
dos alunos de cor branca, nos demais ano dos, este efeito não foi observado. 

Na 3ª série do EM, o desempenho nos testes apresentou associação negativa com o fato de o aluno trabalhar 
fora; já para o 7º ano do EF este efeito é inverso, ou seja, quem trabalha fora tem desempenho médio superior 
ao daqueles alunos que não trabalham, embora pequeno. Particularmente em relação ao 7º e 9º anos do EF, 
observa-se que o atraso na conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental gera, como consequência, 
um impacto negativo consideravelmente elevado, visto que essa característica corresponde a uma queda 
média de 17,18 pontos no 7º ano do EF e de 20,42 pontos no 9º ano do EF. Com relação aos alunos do Ensino 
Médio, os que declararam ter atrasado a etapa do Ensino Fundamental tiveram um desempenho médio de 
23,61 pontos abaixo dos que não atrasaram.

No 7º e 9º anos do EF, os alunos que indicaram faltar com alguma frequência à escola tiveram pontuação 
abaixo da média, em 10,80 e 8,56 pontos, respectivamente. Ou seja, o impacto da falta às aulas foi muito 
similar nos dois níveis. Não houve medição desta característica nos demais níveis.

No 2º, 3º e 5º anos do EF, os alunos que declararam sempre fazer as lições de casa tiveram, em geral,  
desempenho maior que o da média, sendo de 24,31 pontos no 5º ano do EF, na escala Saeb, de 7,46 pontos 
no 2º ano do EF (escala de zero a 100) e de 9,04 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 100 pontos).

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com o desempenho, embora 
um pouco mais fraca que em Língua Portuguesa, com aumento em 2,23 pontos no 7º ano do EF, 1,84 pontos 
no 9º ano do EF e 0,91 pontos na 3ª série do EM, para aqueles alunos que estão um desvio-padrão acima da 
média.

Quanto ao índice do clima escolar conforme percebido pelos pais, o efeito foi consideravelmente maior em 
todos os níveis, levando os alunos que estão a um desvio-padrão acima da média a apresentarem acréscimos 
nos desempenhos de 3,17 pontos no 2º ano do EF (escala de zero a 100), 4,18 pontos no 3º ano do EF (escala 
de zero a 100), 11,86 pontos no 5º ano do EF, 8,46 pontos no 7º ano do EF, 8,80 pontos no 9º ano do EF e 7,32 
pontos na 3ª série EM.

O índice socioeconômico também apresentou relação positiva com o desempenho dos alunos, contribuindo 
para que os alunos que estão a um desvio-padrão acima da média apresentassem acréscimos no desempenho 
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de 2,70 pontos no 2º ano do EF (escala zero a 100), 3,78 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 100), 11,67 
pontos no 5º ano do EF, 9,08 pontos no 7º ano do EF, 6,81 pontos no 9º ano do EF e 2,74 pontos na 3ª série do 
EM. Nota-se que o impacto deste índice no desempenho em Matemática, diminui gradativamente do 5º ano 
do EF a 3ª série EM.

Observa-se, no entanto, que a exemplo do que se verificou a respeito do ano anterior e da disciplina de 
Língua Portuguesa, alguns indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho, as considerações 
já expostas sobre essa relação negativa podem ser utilizadas para análise também desse contexto de queda 
no desempenho dos alunos.

O índice clima em sala de aula mostra que, do 7º ano do EF a 3ª série do EM, há um ganho no rendimento 
médio dos alunos em que estudam em sala de aula com clima bom. Este ganho é maior quando esse clima 
bom é comparado com a outra extremidade: salas de aula com clima ruim.

No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre o desempenho foi o nível socioeconômico 
médio da escola, que variou de 8,14 a 11,98 pontos na escala Saeb, 0,64 pontos no 2º ano do EF (escala de 
zero a 100) e 1,53 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 100).

Percebe-se ainda que um alto nível de confiança no trabalho da escola conforme percebido pelos pais está 
positivamente relacionado com o desempenho, tendo gerado acréscimo médio de 1,75 pontos no 2º ano do 
EF (escala de zero a 100), 2,52 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 100), 13,38 pontos no 5º ano do EF, 
10,22 pontos no 7º ano do EF, 13,76 pontos no 9º ano do EF e 15,07 pontos na 3ª série do EM.

Com relação às redes de ensino, percebe-se que alunos da rede municipal apresentaram desempenho médio 
inferior quando comparado ao dos alunos da rede estadual: 5,20 pontos no 2º ano do EF (escala de zero a 100), 
6,35 pontos no 3º ano do EF (escala de zero a 100), 10,55 pontos no 5º ano do EF. Essa diferença, no entanto, 
não foi observada a partir do 7º ano do EF. A rede particular conseguiu agregar um desempenho médio dos 
alunos superior ao que se verifica na rede estadual do 5º ano do EF ao Ensino Médio, que apresentaram, em 
média, elevações de 5,51 pontos no 5º ano do EF, 24,62 pontos no 7º ano do EF, 21,84 pontos no 9º ano do EF, 
e 23,19 pontos na 3ª série do EM; já no 2º e no 3º anos do EF, houve uma diminuição média de 2,41 pontos 
e 1,68 pontos, respectivamente, na escala de zero a 100 de cada ano do. Por fim, as escolas técnicas (ETE), 
de Ensino Médio, conseguem apresentar um desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, 
superior 30,05 pontos, em média, quando comparado com o desempenho da rede estadual.

Quanto às regiões, observa-se que as médias da região metropolitana de São Paulo foram sistematicamente 
mais baixas quando comparadas às médias das demais regiões, quando essa diferença apresentou-
se significativa. Nota-se, ainda, que a diferença ocorreu em todos os níveis quando as médias da região 
metropolitana são comparadas com as das regiões de Campinas e do Interior.

Estudo da associação das variáveis com a proficiência em Matemática

De forma similar à da análise que foi realizada em Língua Portuguesa, a Tabela 5 identifica as variáveis que mais 
influenciaram no desempenho do aluno, em Matemática, por meio da redução da variabilidade.
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Tabela 5. – Redução da variância das variáveis no modelo – Matemática

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo 0,01% 0,01% 0,04% 0,05% 0,02% 1,27%

Cor 0,06% 0,13% 0,37% 0,67% 0,67% 0,54%

Índice socioeconômico familiar 1,88% 1,83% 3,36% 2,14% 1,21% 0,18%

Trabalha ou já trabalhou fora * * * 0,04% 0,01% 0,10%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) * * * 1,76% 1,96% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental * * * * * 1,43%

Atrasou os estudos no Ensino Médio * * * * * 0,54%

Falta às aulas com frequência * * * 0,64% 0,45% *

Faz sempre a lição de casa 0,31% 0,25% 0,41% * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,01% 0,00% 0,00%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,01% 0,05% 0,03% * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 0,00% 0,01% 0,02%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,11% 0,07% 0,01%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais 1,60% 1,45% 2,20% 1,18% 1,29% 0,78%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 0,12% 0,07% 0,22% 0,38% 0,62% 0,71%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais 0,10% 0,07% 0,05% 0,17% 0,30% 0,25%

Clima em sala de aula * * * 1,09% 0,74% 0,62%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar 0,01% 0,07% 0,42% 0,44% 0,49% 0,81%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,04% 0,21% 0,00% * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,10% 0,10% 0,02%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,00% 0,00% 0,00%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais 0,07% 0,06% 0,33% 0,15% 0,28% 0,30%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rede 2,40% 1,72% 1,18% 0,88% 0,73% 1,96%

Região 0,27% 0,23% 0,75% 0,46% 0,65% 0,41%

Nível Aluno

-  No 2º, 3º e 5º anos do EF, as variáveis que mais se associam com o desempenho do aluno, em 
Matemática, são: índice socioeconômico familiar, faz sempre a lição de casa e o índice do clima escolar 
conforme percebido pelos pais. 

-  No 7º e 9º anos do EF, as variáveis que mais se associam com o desempenho do aluno, em Matemática, 
são: índice socioeconômico familiar, atrasou a conclusão da primeira etapa do ensino fundamental e o 
índice do clima escolar conforme percebido pelos pais.

-  Na 3ª série do EM, as variáveis com maior associação com o desempenho do aluno, em Matemática, são: 
atrasou a conclusão do ensino fundamental, sexo e o índice do clima escolar conforme percebido pelos pais. 
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Nível Escola

-  Em todo o Ensino Fundamental, as variáveis rede de ensino e região estão mais associadas ao 
desempenho do aluno em Matemática. 

-  Na 3ª série do EM, as variáveis média do índice socioeconômico familiar e rede de ensino estão mais 
associadas ao desempenho do aluno em Matemática.

Igualmente ao comentário feito em Língua Portuguesa, ressalta-se que nenhuma variável usada no modelo 
diminuiu expressivamente a variabilidade da proficiência em Matemática. Destaca-se, também, que o fator 
sexo teve um impacto mais expressivo apenas no desempenho do aluno da 3ª série do EM.

4.3. EFEITOS EM HISTÓRIA

Em relação à História, aplicam-se observações similares às feitas inicialmente sobre a interpretação dos dados 
de Língua Portuguesa e de Matemática, particularmente em relação ao fato de que no 2º, 3º e 5º anos do 
Ensino Fundamental os alunos não foram submetidos às provas desta área. Portanto, os resultados de História 
devem ser igualmente interpretados para o 7º ano do EF, o 9º ano do EF e a 3ª série do EM.
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Tabela 6. – Efeitos sobre o desempenho dos alunos – História

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Média geral de referência * * * 255,30 269,84 293,31

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) * * * 8,54 9,80 1,85

Cor: parda (vs branca) * * * -3,49 -5,78 -4,97

Cor: negra (vs branca) * * * -12,16 -12,08 -7,15

Cor: origem oriental (vs branca) * * * ns -4,29 -5,33

Cor: origem indígena (vs branca) * * * ns -5,76 -7,46

Índice socioeconômico familiar * * * 7,99 6,89 2,01

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 0,96 -1,69 -7,59

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * -15,45 -20,67 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * -21,87

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * -12,18

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * -9,62 -6,87 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 1,56 1,24 ns

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * -3,76 -1,97 -1,13

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 4,48 3,83 3,07

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 9,51 10,34 7,65

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * -6,02 -8,48 -9,12

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * -1,45 -2,45 -2,81

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * -14,65 -15,41 -13,57

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * -4,48 -5,72 -5,72

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * 7,51 8,39 11,32

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 5,61 5,89 3,95

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * ns ns ns

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * ns ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * 9,46 11,74 11,77

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * ns ns ns

Rede: Municipal (vs Estadual) * * * -2,79 -4,94 ns

Rede: Particular (vs Estadual) * * * 20,31 16,36 15,98

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 30,38

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) * * * 3,87 ns ns

Região: Campinas (vs Metropolitana) * * * 2,61 3,96 4,52

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) * * * 3,62 4,11 3,22

Região: Interior (vs Metropolitana) * * * 2,56 4,24 3,53

ns: fator não significativo 
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Nesta tabela, observa‐se que:

O desempenho médio das meninas, em História, é superior ao dos meninos em todos os níveis avaliados, 
sendo essa diferença maior no Ensino Fundamental, de 8,54 pontos no 7º ano do EF e de 9,80 pontos no 9º 
ano do EF.

Os alunos de cor parda e negra apresentaram desempenho médio sistematicamente menor que o dos alunos 
de cor branca, em todos os anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A maior diferença se deu com 
relação aos declarados de cor negra, com 12,16 pontos no 7º ano do EF, 12,08 pontos no 9º ano do EF e 7,15 
pontos na 3ª série do EM. Nota-se, ainda, que, o desempenho médio para os alunos indígenas e orientais, foi 
inferior ao dos alunos de cor branca no 9º ano do EF e na 3ª série do EM. 

No 9º ano do EF e na 3ª série do EM, o desempenho nos testes apresentou associação negativa com o fato de 
o aluno trabalhar fora, já para o 7º ano EF, este efeito é inverso, ou seja, quem trabalha fora tem desempenho 
médio superior ao de quem não trabalha, embora pequeno. Particularmente em relação ao 7º e 9º anos do EF, 
observa-se que é consideravelmente elevado o impacto de se ter atrasado a conclusão da primeira etapa do 
Ensino Fundamental, visto que esse atraso, segundo o cruzamento dos dados, está relacionado a uma queda 
média de 15,45 pontos no 7º ano do EF e de 20,67 pontos no 9º ano do EF. Já com relação aos alunos do 
Ensino Médio, os que declararam ter atrasado a etapa do Ensino Fundamental tiveram desempenho médio de 
21,87 pontos abaixo do daqueles que não atrasaram.

No 7º e 9º anos do EF, os alunos que indicaram faltar com alguma frequência às aulas tiveram pontuação média 
menor do que daqueles que não costumam faltar com frequência às aulas, em 9,62 pontos e 6,87 pontos, 
respectivamente. 

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com o desempenho, com 
aumento em 4,48 pontos no 7º ano do EF, 3,83 pontos no 9º ano do EF e 3,07 pontos na 3ª série do EM para 
aqueles alunos que estão um desvio-padrão acima da média.

Com relação ao índice do clima escolar conforme percebido pelos pais, o efeito foi consideravelmente maior em 
todos os níveis, contribuindo para que os alunos que estão um desvio-padrão acima da média apresentassem 
acréscimos no desempenho de 9,51 pontos no 7º ano do EF, de 10,34 pontos no 9º ano do EF e de 7,65 pontos 
na 3ª série do EM.

O índice socioeconômico também apresentou relação positiva com o desempenho dos alunos, contribuindo 
para que os alunos que estão um desvio-padrão acima da média apresentassem acréscimos no desempenho 
de 7,99 pontos no 7º ano do EF, de 6,89 pontos no 9º ano do EF e de 2,01 pontos na 3ª série do EM. Nota-se, 
apesar disso, que o impacto deste índice no desempenho em História, diminui gradativamente do 7º ano do 
EF a da 3ª série doEM.

Observa-se, no entanto, que a exemplo do que se pode verificar em Língua Portuguesa e em Matemática, 
alguns indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho; as considerações já expostas sobre 
essa relação negativa podem ser utilizadas para análise também desse contexto de queda no desempenho 
do alunos.

O índice do clima em sala de aula mostra que, do 7º ano do EF, a 3ª série do EM, há um ganho no rendimento 
médio dos alunos que estudam em sala de aula com clima bom. Este ganho é maior quando esse clima bom 
é comparado com a outra extremidade: salas de aula com clima ruim.
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No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre o desempenho foi o nível socioeconômico 
médio da escola, que variou de 7,51 pontos a 11,32 pontos na escala Saeb.

Percebe-se ainda que o nível de confiança no trabalho da escola conforme percebido pelos pais está 
positivamente relacionado com o desempenho, tendo gerado acréscimos de 9,46 pontos, em média, aos 
alunos do 7º ano do EF que estão um desvio-padrão acima da média nesse índice, e de forma equivalente, de 
11,74 pontos no 9º ano do EF e de 11,77 pontos na 3ª série do EM.

Com relação às redes de ensino, percebe-se que alunos da rede municipal apresentaram desempenho médio 
inferior quando comparado com o dos alunos da rede estadual, apenas no Ensino Fundamental, com médias 
de 2,79 pontos no 7º ano do EF e de 4,94 pontos no 9º ano do EF. Na rede particular, os alunos apresentam 
desempenho médio superior quando comparado com o dos alunos da rede estadual, de 20,31 pontos no 
7º ano do EF, de 16,36 pontos no 9º ano do EF e de 15,98 pontos na 3ª série do EM. Por fim, as escolas 
técnicas (ETE), de Ensino Médio, apresentaram desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, 
acrescentando 30,38 pontos, em média, quando comparado com o da rede estadual.

Quanto às regiões, observa-se que as médias da região metropolitana de São Paulo, foram sistematicamente 
mais baixas que as das regiões de Campinas, do Interior, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em todos os níveis 
considerados. Já na Baixada Santista, essa diferença foi observada apenas no 7º ano do EF.
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Estudo da associação das variáveis com a proficiência em História

De forma similar ao que foi apresentado nas análises realizadas para Língua Portuguesa e para Matemática, 
a Tabela 7 identifica as variáveis que mais influenciaram na redução da variabilidade da proficiência do aluno 
em História.

Tabela 7. – Redução da variância das variáveis no modelo – História

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo * * * 0,78% 0,97% 0,04%

Cor * * * 0,45% 0,59% 0,35%

Índice socioeconômico familiar * * * 1,34% 0,97% 0,08%

Trabalha ou já trabalhou fora * * * 0,01% 0,02% 0,63%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) * * * 1,13% 1,51% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental * * * * * 1,00%

Atrasou os estudos no Ensino Médio * * * * * 0,35%

Falta às aulas com frequência * * * 0,40% 0,21% *

Faz sempre a lição de casa * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,07% 0,04% 0,00%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 0,33% 0,08% 0,02%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,39% 0,26% 0,17%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 1,19% 1,36% 0,69%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * 0,43% 0,83% 0,92%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * 0,10% 0,24% 0,11%

Clima em sala de aula * * * 0,76% 0,62% 0,49%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * 0,27% 0,31% 0,58%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,17% 0,17% 0,09%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,01% 0,00% 0,01%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 0,00% 0,00% 0,00%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,10% 0,15% 0,15%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,00% 0,00% 0,00%

Rede * * * 0,53% 0,45% 1,57%

Região * * * 0,07% 0,12% 0,10%
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Nível Aluno

-  No 7º e 9ª anos do EF, as variáveis que mais se associam com o desempenho do aluno em História são: 
índice socioeconômico familiar, atrasou a conclusão da primeira etapa do ensino fundamental e o índice 
do clima escolar conforme percebido pelos pais. 

-  Na 3ª série do EM, as variáveis com maior associação com o desempenho do aluno em História são: 
atrasou a conclusão do ensino fundamental, índice da confiança no trabalho da escola conforme 
percebida pelos pais e o índice do clima escolar conforme percebido pelos pais. 

Nível Escola

-  Em todo o Ensino Fundamental e no Ensino Médio, as variáveis rede de ensino e média do índice 
socioeconômico familiar estão mais associadas ao desempenho do aluno em História.

Na mesma linha dos comentários feitos anteriormente para as outras áreas, ressalta-se que nenhuma variável 
usada no modelo diminuiu expressivamente a variabilidade da proficiência em História.

4.4. EFEITOS EM GEOGRAFIA

Em relação a Geografia, aplicam-se observações similares às feitas inicialmente sobre a interpretação dos 
dados de Língua Portuguesa e de Matemática, particularmente em relação ao fato de que, no 2º, 3º e 5º anos 
do Ensino Fundamental, os alunos não foram submetidos às provas desta área. Portanto, os resultados de 
Geografia devem igualmente ser interpretados para o 7º ano do EF, 9º ano do EF e 3ª série do EM.
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Tabela 8. – Efeitos sobre o desempenho dos alunos – Geografia

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Média geral de referência * * * 252,48 270,72 295,28

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) * * * 4,51 1,68 -9,60

Cor: parda (vs branca) * * * -3,78 -5,26 -4,84

Cor: negra (vs branca) * * * -12,50 -12,20 -7,43

Cor: origem oriental (vs branca) * * * ns -2,75 -4,54

Cor: origem indígena (vs branca) * * * -4,49 -3,98 -9,79

Índice socioeconômico familiar * * * 8,48 7,16 2,64

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 1,34 -0,95 -6,53

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * -16,50 -20,73 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * -22,65

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * -11,51

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * -10,74 -8,71 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 1,76 1,48 ns

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * -4,79 -3,45 -1,55

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 3,94 4,00 2,93

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 9,48 10,71 7,86

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * -6,03 -8,50 -9,56

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * -1,45 -2,54 -3,08

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * -14,12 -14,97 -12,52

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * -4,49 -5,69 -5,13

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * 8,96 9,72 12,12

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 5,65 8,56 6,01

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * -2,12 -2,38 -4,27

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * ns ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * 10,79 13,26 12,19

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * ns ns ns

Rede: Municipal (vs Estadual) * * * -4,32 -4,91 ns

Rede: Particular (vs Estadual) * * * 19,50 14,86 19,46

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 32,33

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) * * * 3,76 ns ns

Região: Campinas (vs Metropolitana) * * * 4,88 6,08 5,85

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) * * * 6,10 6,45 4,34

Região: Interior (vs Metropolitana) * * * 5,75 6,37 4,01

ns: fator não significativo 
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Nesta tabela, observa‐se que:

O desempenho médio das meninas, em Geografia, é superior ao dos meninos no Ensino Fundamental, sendo 
essa diferença de 4,51 pontos no 7º ano do EF e de 1,68 pontos no 9º ano do EF. Já na 3ª série do EM, as 
meninas apresentaram desempenho médio inferior ao dos meninos em 9,60 pontos.

Os alunos de cor parda e negra e os de origem indígena apresentaram desempenho médio sistematicamente 
menor que o dos alunos de cor branca, em todos os ano dos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
A maior diferença se deu com relação aos declarados de cor negra, de 12,50 pontos no 7º ano do EF, 12,20 
pontos no 9º ano do EF e 7,43 pontos na 3ª série do EM. Nota-se ainda que, quanto aos alunos orientais, o 
desempenho médio foi inferior ao dos alunos de cor branca, no 9º ano do EF e na 3ª série do EM. 

No 9º ano do EF e na 3ª série do EM, o desempenho nos testes apresentou associação negativa com o 
fato de o aluno trabalhar fora, já para o 7º ano do EF este efeito é inverso, ou seja, quem trabalha fora tem  
desempenho médio superior ao de quem não trabalha, embora pequeno. Particularmente em relação ao  
7º e 9º anos do EF, observa-se que é consideravelmente elevado o impacto de se ter atrasado a conclusão 
da primeira etapa do Ensino Fundamental, visto que essa característica corresponde a uma queda média de 
16,50 pontos no 7º ano do EF e de 20,73 pontos no 9º ano do EF. Em relação aos alunos do Ensino Médio, os 
que declararam ter atrasado a etapa do Ensino Fundamental tiveram um desempenho médio de 22,65 pontos 
abaixo dos que não atrasaram.

No 7º e 9º anos do EF, os alunos que indicaram faltar com alguma frequência às aulas tiveram pontuação média 
menor que a daqueles que não costumam faltar com frequência às aulas, em 10,74 pontos e 8,71 pontos, 
respectivamente. 

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com o desempenho, com 
aumento em 3,94 pontos no 7º ano do EF, 4,00 pontos no 9º ano do EF e 2,93 pontos na 3ª série do EM, para 
aqueles alunos que estão um desvio-padrão acima da média.

Com relação ao índice do clima escolar conforme percebido pelos pais, o efeito foi consideravelmente maior em 
todos os níveis, contribuindo para que os alunos que estão um desvio-padrão acima da média apresentassem 
acréscimos nos desempenhos de 9,48 pontos no 7º ano do EF, de 10,71 pontos no 9º ano do EF e de 7,86 
pontos na 3ª série do EM.

O índice socioeconômico também apresentou relação positiva com o desempenho dos alunos, relação 
esta que permitiu aos alunos que estão um desvio-padrão acima da média apresentarem acréscimos no 
desempenho de 8,48 pontos no 7º ano do EF, de 7,16 pontos no 9º ano do EF e de 2,64 pontos na 3ª série do 
EM. Nota-se que o impacto deste índice no desempenho em Geografia diminui gradativamente do 7º ano do 
EF a 3ª série do EM.

Observa-se, no entanto, que a exemplo do que se constatou em Língua Portuguesa, em Matemática e 
em História, alguns indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho, e as considerações já 
expostas sobre essa relação negativa podem ser utilizadas para análise também desse contexto de queda no 
desempenho dos alunos.

O índice do clima em sala de aula mostra que, do 7º ano do EF a 3ª série do EM, há um ganho no rendimento 
médio dos alunos em que estudam em sala de aula com clima bom. Este ganho é maior quando esse clima 
bom é comparado com a outra extremidade: salas de aula com clima ruim.
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No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre o desempenho foi o nível socioeconômico 
médio da escola, que variou de 8,96 pontos a 12,12 pontos na escala Saeb.

Percebe-se ainda que o nível de confiança no trabalho da escola conforme percebido pelos pais está 
positivamente relacionado com o desempenho, tendo gerado acréscimos de 10,79 pontos, em média, aos 
alunos do 7º ano do EF que estão um desvio-padrão acima da média nesse índice, e, de forma equivalente, de 
13,26 pontos no 9º ano do EF e de 12,19 pontos na 3ª série do EM.

Com relação às redes de ensino, percebe-se que alunos da rede municipal apresentaram desempenho médio 
inferior quando comparado com o dos alunos da rede estadual apenas no Ensino Fundamental, de 4,32 pontos 
no 7º ano do EF e de 4,91 pontos no 9º ano do EF. Na rede particular, os alunos apresentam desempenho 
médio superior quando comparado com o dos alunos da rede estadual, com médias de 19,50 pontos no 7º ano 
do EF, de 14,86 pontos no 9º ano do EF e de 19,46 pontos na 3ª série do EM. Por fim, as escolas técnicas (ETE), 
de Ensino Médio, apresentam desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, acrescentando 
32,33 pontos, em média, quando comparado com o da rede estadual.

Quanto às regiões, observa-se que as médias da região metropolitana de São Paulo, foram sistematicamente 
mais baixas que as das regiões de Campinas, do Interior, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em todos os níveis 
considerados. Já na Baixada Santista, essa diferença foi observada apenas no 7º ano do EF.

Estudo da associação das variáveis com a proficiência em Geografia

De forma similar ao que foi apresentado nas análises realizadas para Língua Portuguesa, para Matemática e 
para História, a Tabela 9 identifica as variáveis que mais influenciaram na redução da variabilidade da proficiência 
do aluno em Geografia.
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Tabela 9. –  Redução da variância das variáveis no modelo – Geografia

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo * * * 0,24% 0,03% 0,89%

Cor * * * 0,52% 0,56% 0,36%

Índice socioeconômico familiar * * * 1,58% 1,02% 0,14%

Trabalha ou já trabalhou fora * * * 0,01% 0,00% 0,48%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) * * * 1,36% 1,52% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental * * * * * 1,05%

Atrasou os estudos no Ensino Médio * * * * * 0,32%

Falta às aulas com frequência * * * 0,54% 0,35% *

Faz sempre a lição de casa * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,08% 0,06% 0,00%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 0,55% 0,27% 0,05%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,30% 0,28% 0,15%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 1,26% 1,45% 0,73%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * 0,45% 0,83% 1,00%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * 0,10% 0,25% 0,13%

Clima em sala de aula * * * 0,75% 0,59% 0,43%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * 0,42% 0,42% 0,64%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,18% 0,37% 0,19%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,01% 0,01% 0,03%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 0,01% 0,00% 0,00%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,14% 0,19% 0,16%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,00% 0,00% 0,00%

Rede * * * 0,59% 0,38% 1,81%

Região * * * 0,27% 0,30% 0,14%

Nível Aluno

-  No 7º e 9ª anos do EF, as variáveis que mais se associam com o desempenho do aluno em Geografia 
são: índice socioeconômico familiar, atrasou a conclusão da primeira etapa do ensino fundamental e o 
índice do clima escolar conforme percebido pelos pais. 

-  Na 3ª série do EM, as variáveis com maior associação com o desempenho do aluno em Geografia 
são: atrasou a conclusão do ensino fundamental, índice da confiança no trabalho da escola conforme 
percebida pelos pais e o sexo. 
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Nível Escola

-  Em todo o Ensino Fundamental e no Ensino Médio, as variáveis rede de ensino e média do índice 
socioeconômico familiar estão mais associadas ao desempenho do aluno em Geografia.

Na mesma linha dos comentários feitos anteriormente para as outras áreas, ressalta-se que nenhuma variável 
usada no modelo diminuiu expressivamente a variabilidade da proficiência em Geografia.

5. – A PRÁTICA PEDAGÓGICA E A GESTÃO ESCOLAR

Com a finalidade de explorar um pouco mais  certas características dos professores, professores coordenadores 
e diretores, relacionadas ao desempenho dos estudantes, será feita uma análise complementar. Nesse 
sentido, algumas variáveis de professores, professores coordenadores e diretores foram dicotomizadas 
e recodificadas com a finalidade de se resumirem essas informações. Nas subseções seguintes, são 
apresentadas brevemente as recodificações nos itens dos questionários para cada um deles.

É importante ressaltar que apenas os servidores da rede estadual responderam ao questionário online, de 
forma que esta análise ficará restrita a esse universo. Também não foi possível vincular diretamente o aluno 
ao professor de sua turma, o que certamente melhoraria a análise, considerando a heterogeneidade natural 
entre as turmas. No entanto, como a maioria das escolas tem no máximo duas turmas na disciplina/ano/série 
avaliados, a vinculação do aluno à escola em vez de à turma já deverá retratar bem a realidade desse contexto. 
Para a análise de fatores associados, só é possível ter uma informação do professor por escola, já que a 
turma não será considerada no estudo. Com isso, para escolas com mais de um professor que respondeu 
ao questionário, foi criada uma única informação, com base nas respostas de todos os professores daquela 
escola. 

A análise também foi feita com o apoio do software HLM 6.0, e foram realizadas seis execuções para cada 
ano/disciplina, a saber:

RODADA 1:  MODELO ORIGINAL (resultados no capítulo anterior)

RODADA 2:  MODELO ORIGINAL PARA REDE ESTADUAL

RODADA 3:  MODELO ORIGINAL PARA REDE ESTADUAL + VARIÁVEIS DE PROFESSOR

RODADA 4:  MODELO ORIGINAL PARA REDE ESTADUAL + VARIÁVEIS DE PROFESSOR 
COORDENADOR

RODADA 5:  MODELO ORIGINAL PARA REDE ESTADUAL + VARIÁVEIS DE DIRETOR

RODADA 6:  MODELO ORIGINAL PARA REDE ESTADUAL + VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS DE 
PROFESSOR E GESTOR (PROFESSOR COORDENADOR E DIRETOR)
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5.1. CARACTERÍSTICAS DO PROFESSOR

a) Há quantos anos você exerce o cargo?
Até 2 anos -> 0 e mais de 2 anos -> 1

b) É membro do Conselho Escolar? 
Sim -> 1 e não -> 0

c) Quantas horas por semana, fora da escola, você se dedica às atividades relacionadas ao trabalho 
pedagógico? 
Até 2 horas -> 0 e mais de 2 horas -> 1

d) De modo geral, quanto do conteúdo da Proposta Curricular previsto para este ano letivo, nesta 
escola, você conseguiu desenvolver até o momento?
Menos da metade -> 0 e mais da metade -> 1

e) Quanto tempo da aula você gasta para tratar de atividade como organização da turma, chamada, 
avisos, problemas disciplinares?
Menos de 10 minutos -> 1 e mais de 10 minutos -> 0

f) Você corrige e devolve lições de casa?
Em toda aula ou uma vez por semana-> 1 e uma vez por mês, raramente ou nunca-> 0

g) Intensidade que os seguintes aspectos prejudicam a aprendizagem dos alunos:       
g1) Resistência a mudanças por parte dos professores;
g2) Indisciplina dos alunos em sala de aula;
g3) Consumo de álcool ou droga ilegais;
g4) Alunos que intimidam colegas ou docentes;
g5) Alunos que têm lares ou ambientes desajustados.
Prejudica muito -> 1 e caso contrário -> 0

h) Você conhece os últimos resultados da sua escola nas avaliações: SARESP, Prova Brasil, IDESP, 
IDEB?
Nenhum deles -> 1 e caso contrário -> 0

i) Quanto tempo você leva no trajeto de sua casa até a escola?
Até meia hora -> 1 e mais de meia hora -> 0

5.2. CARACTERÍSTICAS DO PROFESSOR COORDENADOR

a) Há quantos anos você exerce o cargo?
Até 2 anos -> 0 e mais de 2 anos -> 1

b) Você participou da Proposta Pedagógica desta escola, em 2013?
Participou ativamente -> 1 e caso contrário -> 0

c) Com que frequência você participa das reuniões com os professores nas ATPC’s?
Semanal -> 1 caso e contrário -> 0
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d) No caso de ter havido interrupção das atividades escolares neste último ano, como foi ou está 
sendo feita a reposição nesta escola?
Não houve interrupção de aulas-> 1 caso contrário -> 0

e) Ocorrência dos seguintes problemas nesta escola:
e1) Alta rotatividade dos professores;
e2) Alto índice de faltas por parte dos professores;
e3) Roubos, depredações e pichações;
e4) Violência contra alunos, professores e funcionários;
e5) Brigas entre alunos;
e6) Presença de gangues de alunos.
Sim, muitas vezes-> 1 caso contrário -> 0

5.3. CARACTERÍSTICAS DO DIRETOR

a) Há quantos anos você exerce o cargo?
Até 2 anos -> 0 e mais de 2 anos -> 1

b) Além dessa função, você exerce outra atividade?
Não -> 1 e caso contrário -> 0

c) Você participou da Proposta Pedagógica desta escola, em 2013?
Participou ativamente -> 1 caso contrário -> 0

d) Com que frequência você participa das reuniões com os professores nas ATPC’s?
Semanal -> 1 e caso contrário -> 0

e) No caso de ter havido interrupção das atividades escolares neste último ano, como foi ou está 
sendo feita a reposição nesta escola?
Não houve interrupção de aulas -> 1 caso contrário -> 0

f) Qual a atividade predominante no seu trabalho como diretor?
Atividades pedagógicas e atendimento à comunidade escolar -> 1 e caso contrário -> 0

g) Ocorrência dos seguintes problemas nesta escola:
g1) Alta rotatividade dos professores;
g2) Alto índice de faltas por parte dos professores;
g3) Roubos, depredações e pichações;
g4) Violência contra alunos, professores e funcionários;
g5) Brigas entre alunos;
g6) Presença de gangues de alunos.
Sim, muitas vezes -> 1 caso contrário -> 0
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h) Intensidade que os seguintes aspectos prejudicam a aprendizagem dos alunos:          
h1) Alunos que têm lares ou ambientes desajustados;
h2) Falta de aptidão e habilidade dos alunos;
h3) Desinteresse e falta de esforço dos alunos;
h4) Baixa autoestima dos alunos;
h5) Falta de apoio dos pais, em casa, ao aprendizado do aluno.
Prejudica muito -> 1 e caso contrário -> 0

i) Você conhece os últimos resultados da sua escola nas avaliações: SARESP, Prova Brasil, IDESP, 
IDEB?
Nenhum deles -> 1 e caso contrário -> 0

j) Quanto tempo você leva no trajeto de sua casa até a escola?
Até meia hora -> 1 e mais de meia hora -> 0

5.4. RESUMO DOS RESULTADOS

Nas RODADAS 3, 4 e 5 foram identificadas algumas variáveis de professor, professor coordenador e diretor 
que não tinham informação suficiente em alguma das categorias para que a média fosse bem estimada. 
Durante as análises, observou-se que, para essas categorias de variáveis que tinham poucas respostas de 
professor ou professor coordenador ou diretor, as médias não estavam sendo bem estimadas. Diante disso, 
as variáveis que apresentaram poucas respostas em alguma das categorias foram eliminadas da análise. As 
variáveis eliminadas do estudo estão apresentadas com o símbolo (-) nas tabelas que serão apresentadas a 
seguir.

A seguir são apresentados resultados obtidos por meio do software HLM 6.0, considerando a análise da 
RODADA 6. Ou seja, as RODADAS 3, 4 e 5 serviram para a seleção das variáveis de professor, professor 
coordenador e diretor, para cada disciplina. Com isso, as conclusões fundamentam-se quando se considera 
a análise conjunta para professor, professor coordenador e diretor. Será adotada a mesma simbologia das 
tabelas anteriores, com uma complementação. Ressalta-se que as interpretações que serão apresentadas a 
seguir, só levarão em conta as variáveis que apresentarem relações no sentido da lógica do desempenho do 
aluno.
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5.4.1. LÍNGUA PORTUGUESA

Nas Tabelas 10, 11 e 12 são apresentados os efeitos das variáveis de professor, professor coordenador e 
diretor no desempenho dos alunos em Língua Portuguesa.

Tabela 10. – Efeitos das variáveis de Professor em Língua Portuguesa

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos ns 2,70 ns -1,88 2,26 ns

É membro do Conselho Escolar ns 0,94 ns ns ns ns

Duas ou mais horas por semana, fora da escola, dedicadas às atividades 
relacionadas ao trabalho pedagógico 1,32 ns ns ns 2,71 2,11

Mais da metade do conteúdo da proposta curricular foi desenvolvida até o 
momento - - - ns - 6,13

Gasta menos de 10 minutos na aula com atividades de organização da 
turma ns ns 2,87 1,06 ns ns

Corrige e devolve lições de casa pelo menos uma vez por semana ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: resistência por parte 
dos professores - - ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: indisciplina dos 
alunos em sala de aula ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: consumo de álcool 
ou drogas ilegais ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que 
intimidam colegas ou docentes ns -1,93 ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm lares 
ou ambientes desajustados ns ns ns ns ns ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações - - - - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola ns ns ns ns ns ns

ns: fator não significativo

Tabela 11. – Efeitos das variáveis de Professor Coordenador em Língua Portuguesa

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos 0,85 1,32 3,21 ns ns ns

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica ns ns ns ns 1,77 ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs - - - ns ns ns

Não houve interrupção das atividades escolares 0,56 ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores ns ns ns -2,19 ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos - - - ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos ns ns -2,79 ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos - - - - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola ns ns ns ns ns ns

ns: fator não significativo
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Tabela 12. – Efeitos das variáveis de Diretor em Língua Portuguesa

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos ns ns ns ns ns ns

Não exerce outra atividade além dessa função ns ns ns ns ns 1,54

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica ns ns ns 1,86 ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs -0,61 -0,74 ns ns 1,92 ns

Não houve interrupção das atividades escolares ns 0,88 ns ns ns ns

Atividades pedagógicas são predominantes no trabalho como diretor ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores ns ns -2,78 ns ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações ns ns ns -1,67 ns -2,76

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos - - - ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm lares 
ou ambientes desajustados ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de aptidão e 
habilidade por parte dos alunos ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: desinteresse e falta 
de esforço dos alunos ns ns -1,83 1,57 ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: baixa auto-estima 
dos alunos ns ns ns -1,99 ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de apoio dos 
pais, em casa, ao aprendizado dos alunos ns ns ns ns ns ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações - - - - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola ns ns ns ns ns ns

ns: fator não significativo 

No 2º ano do EF, alunos de escolas com professores que declararam dedicar tempo extra às atividades 
relacionadas ao trabalho pedagógico, com professor coordenador que exerce o cargo há pelo menos 3 anos 
e que relataram não haver interrupção escolares, tiveram desempenho médio maior em Língua Portuguesa. 

No 3º ano do EF, alunos de escolas com professores que exercem o cargo há pelo menos 3 anos e que são 
membros do Conselho Escolar, e com professor coordenador que exerce o cargo há pelo menos 3 anos 
tiveram desempenho médio maior em Língua Portuguesa. Os alunos de escolas nas quais os professores 
relataram que os alunos intimidam colegas ou docentes tiveram desempenho menor em Língua Portuguesa.

No 5º ano do EF, alunos de escolas nas quais os professores declararam gastar menos de 10 minutos na aula 
com atividades de organização da turma, e em que o professor coordenador exerce o cargo há pelo menos 3 
anos tiveram desempenho médio melhor em Língua Portuguesa. Já alunos de escolas nas quais o professor 
coordenador declarou haver brigas entre alunos, e em que o diretor declarou haver também alto índice de falta 
por parte dos professores e desinteresse e falta de esforço dos alunos tiveram desempenho médio menor 
em Língua Portuguesa.
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No 7º ano do EF, alunos de escolas nas quais os professores afirmaram que gastam menos de 10 minutos 
na aula com atividades de organização da turma, e em que o diretor respondeu ter participado ativamente 
na elaboração da proposta pedagógica tiveram desempenho médio maior em Língua Portuguesa. Os alunos 
de escolas nas quais o professor coordenador declarou existir alta rotatividade dos professores, e em que 
o diretor declarou haver roubos, depredações, pichações e também baixa autoestima dos alunos tiveram 
desempenho médio menor em Língua Portuguesa.

No 9º ano do EF, alunos de escolas em que os professores exercem o cargo há pelo menos 3 anos e que 
esses mesmos professores, afirmaram que, fora da escola, dedicam-se às atividades relacionadas ao trabalho 
pedagógico, e nas quais o professor coordenador declarou ter participado ativamente na elaboração da 
proposta pedagógica, e o diretor ter participado semanalmente das reuniões com professores nas ATPCs 
tiveram desempenho maior em Língua Portuguesa. 

Na 3ª série do EM, alunos de escolas nas quais os professores responderam que dedicam, fora da escola, mais 
de 2 horas por semana às atividades relacionadas ao trabalho pedagógico, e que mais da metade do conteúdo 
da proposta curricular foi desenvolvida até o momento, e em que o diretor não exerce outra atividade além dessa 
função tiveram desempenho médio maior em Língua Portuguesa. Alunos de escolas em que o diretor relatou 
haver roubo, depredações e pichações, tiveram desempenho médio menor em Língua Portuguesa.

5.4.2. MATEMÁTICA

Nas Tabelas 13, 14 e 15 são apresentados os efeitos das variáveis de professor, professor coordenador e 
diretor no desempenho dos alunos em Matemática.

Tabela 13. – Efeitos das variáveis de Professor em Matemática

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos ns ns 4,65 ns ns ns

É membro do Conselho Escolar ns ns 2,29 ns ns 1,68

Duas ou mais horas por semana, fora da escola, dedicadas às atividades 
relacionadas ao trabalho pedagógico ns ns 3,82 ns ns 2,23

Mais da metade do conteúdo da proposta curricular foi desenvolvida até o 
momento - - - ns 5,06 ns

Gasta menos de 10 minutos na aula com atividades de organização da turma ns ns 3,49 2,12 ns ns

Corrige e devolve lições de casa pelo menos uma vez por semana ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: resistência por parte 
dos professores - - ns 2,28 ns 3,06

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: indisciplina dos 
alunos em sala de aula ns ns ns ns ns -1,73

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: consumo de álcool 
ou drogas ilegais ns ns ns -1,92 ns -2,17

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que 
intimidam colegas ou docentes ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm lares 
ou ambientes desajustados ns ns ns ns -1,93 ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações - - - - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola ns ns ns ns 2,75 ns

ns: fator não significativo
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Tabela 14. – Efeitos das variáveis de Professor Coordenador em Matemática

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos ns 1,17 2,89 ns ns ns

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica ns 1,96 ns ns ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs - - - ns ns ns

Não houve interrupção das atividades escolares ns ns 2,45 ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações ns ns ns ns ns -2,29

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos - - - ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos - - - - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola ns ns 2,14 ns ns ns

ns: fator não significativo

Tabela 15. – Efeitos das variáveis de Diretor em Matemática

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos ns ns ns 1,75 ns ns

Não exerce outra atividade além dessa função ns ns ns ns 1,62 1,35

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica ns ns ns ns ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs ns ns ns ns ns ns

Não houve interrupção das atividades escolares ns ns ns ns ns ns

Atividades pedagógicas são predominantes no trabalho como diretor ns ns 3,31 ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores ns ns ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores ns ns ns ns -2,06 ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações ns ns ns -2,78 ns ns

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos ns -3,54 ns ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos ns ns -3,21 ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos - - - ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm lares 
ou ambientes desajustados ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de aptidão e 
habilidade por parte dos alunos ns ns -2,54 ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: desinteresse e falta 
de esforço dos alunos ns ns ns ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: baixa auto-estima 
dos alunos ns ns ns -1,30 ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de apoio dos 
pais, em casa, ao aprendizado dos alunos ns ns ns ns ns ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações - - - - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola ns ns ns ns ns ns

ns: fator não significativo 
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No 3º ano do EF, alunos de escolas nas quais o coordenador exerce o cargo há pelo menos 3 anos e em 
que o professor coordenador declarou participar ativamente na elaboração da proposta pedagógica tiveram 
desempenho médio maior em Matemática. Os alunos de escolas em que o diretor relatou haver alto índice de 
violência contra alunos, tiveram desempenho menor em Matemática.

No 5º ano do EF, alunos de escolas nas quais os professores exercem o cargo há pelo menos 3 anos, que 
são membros do Conselho Escolar, e que declararam dedicarem-se duas ou mais horas por semana, fora da 
escola, às atividades relacionadas ao trabalho pedagógico, gastar menos de 10 minutos na aula com atividades 
de organização da turma, e em que o professor coordenador exerce o cargo há pelo menos 3 anos, declarou 
que não houve interrupção das atividades escolares, e que leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a 
escola e em que, por fim, o diretor declarou que as atividades pedagógicas são predominantes no seu trabalho 
tiveram desempenho médio maior em Matemática. Já alunos de escolas em que o diretor declarou haver 
alto índice de brigas entre os alunos, além de falta de aptidão e de habilidade por parte dos alunos, tiveram 
desempenho médio inferior em Matemática.

No 7º ano do EF, alunos que estudam em escolas nas quais os professores declararam gastar menos de 10 
minutos na aula com atividades de organização da turma, e em que o diretor exerce o cargo há pelo menos 
3 anos tiveram desempenho médio maior em Matemática. Já alunos de escolas nas quais os professores 
relataram haver alto índice de consumo de álcool ou de drogas ilegais, e em que o diretor relatou haver, 
também, alto índice de roubos, depredações e pichações, além de alto índice de alunos com baixa auto-estima 
tiveram desempenho médio mais baixo em Matemática.

No 9º ano do EF, alunos de escolas nas quais os professores afirmaram ter desenvolvido mais da metade 
do conteúdo da proposta curricular e levar menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola, e em que 
o diretor declarou não exercer outra atividade além dessa função tiveram desempenho médio maior em 
Matemática. Quanto aos alunos de escolas em que os professores relataram haver alto índice de alunos que 
têm lares ou ambientes desajustados, e em que o diretor relatou haver, também, alto índice de falta por parte 
dos professores estes tiveram desempenho médio mais baixo em Matemática.

Na 3ª série do EM, alunos de escolas em que o professor é membro do Conselho Escolar e afirmou dedicar, 
fora da escola, duas ou mais horas semanais às atividades relacionadas ao trabalho pedagógico, e em que o 
diretor não exerce outra atividade além dessa função tiveram desempenho médio mais alto em Matemática. 
Porém alunos de escolas em que os professores declararam haver alto índice de indisciplina dos alunos em 
sala de aula, além de alto índice de consumo de álcool ou de drogas ilegais, e em que o professor coordenador 
relatou haver, também, alto índice de roubos, depredações e pichações, tiveram desempenho médio inferior 
em Matemática.

5.4.3. HISTÓRIA

Nas Tabelas 16, 17 e 18 são apresentados os efeitos das variáveis de professor, professor coordenador e 
diretor no desempenho dos alunos em História.
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Tabela 16. –  Efeitos das variáveis de Professor em História

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos * * * -1,77 ns ns

É membro do Conselho Escolar * * * ns ns ns

Duas ou mais horas por semana, fora da escola, dedicadas às atividades 
relacionadas ao trabalho pedagógico * * * ns ns ns

Mais da metade do conteúdo da proposta curricular foi desenvolvida até o 
momento * * * ns - ns

Gasta menos de 10 minutos na aula com atividades de organização da 
turma * * * ns ns ns

Corrige e devolve lições de casa pelo menos uma vez por semana * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: resistência por parte 
dos professores * * * 2,30 ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: indisciplina dos 
alunos em sala de aula * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: consumo de álcool 
ou drogas ilegais * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que 
intimidam colegas ou docentes * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm 
lares ou ambientes desajustados * * * ns ns -2,55

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações * * * ns - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola * * * ns ns ns

ns: fator não significativo

Tabela 17. – Efeitos das variáveis de Professor Coordenador em História

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos * * * ns ns ns

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica * * * ns ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs * * * ns -7,15 ns

Não houve interrupção das atividades escolares * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos * * * ns ns -2,77

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos * * * - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola * * * ns ns ns

ns: fator não significativo
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Tabela 18. – Efeitos das variáveis de Diretor em História

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos * * * ns ns ns

Não exerce outra atividade além dessa função * * * ns ns 1,86

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica * * * ns ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs * * * ns ns ns

Não houve interrupção das atividades escolares * * * ns ns ns

Atividades pedagógicas são predominantes no trabalho como diretor * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm lares 
ou ambientes desajustados

* * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de aptidão e 
habilidade por parte dos alunos

* * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: desinteresse e falta 
de esforço dos alunos

* * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: baixa auto-estima 
dos alunos

* * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de apoio dos 
pais, em casa, ao aprendizado dos alunos

* * * ns -3,14 ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações * * * - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola * * * 1,92 ns ns

ns: fator não significativo 

No 7º ano do EF, alunos que estudam em escolas em que o diretor leva menos de 30 minutos no trajeto de 
casa até a escola tiveram desempenho médio maior em História.

Na 3ª série do EM, alunos de escolas em que o diretor não exerce outra atividade além dessa função tiveram 
desempenho médio maior em História. Já alunos de escolas nas quais os professores relataram haver alto 
índice de alunos que têm lares ou ambientes desajustados e em que o professor coordenador relatou ocorrer 
brigas entre alunos tiveram desempenho médio menor em História.

5.4.4. GEOGRAFIA

Nas Tabelas 19, 20 e 21 são apresentados os efeitos das variáveis de professor, professor coordenador e 
diretor no desempenho dos alunos em Geografia.
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Tabela 19. – Efeitos das variáveis de Professor em Geografia

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos * * * ns ns ns

É membro do Conselho Escolar * * * ns ns ns

Duas ou mais horas por semana, fora da escola, dedicadas às atividades 
relacionadas ao trabalho pedagógico

* * * ns ns ns

Mais da metade do conteúdo da proposta curricular foi desenvolvida até o 
momento

* * * 5,41 - ns

Gasta menos de 10 minutos na aula com atividades de organização da 
turma

* * * ns ns ns

Corrige e devolve lições de casa pelo menos uma vez por semana * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: resistência por parte 
dos professores

* * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: indisciplina dos 
alunos em sala de aula

* * * -2,03 ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: consumo de álcool 
ou drogas ilegais

* * * ns ns -2,47

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que 
intimidam colegas ou docentes

* * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm 
lares ou ambientes desajustados

* * * ns ns ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações * * * - - ns

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola * * * ns ns ns

ns: fator não significativo

Tabela 20. – Efeitos das variáveis de Professor Coordenador em Geografia

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos * * * ns ns ns

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica * * * ns ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs * * * ns ns ns

Não houve interrupção das atividades escolares * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores * * * -1,56 ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos * * * - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola * * * ns ns ns

ns: fator não significativo
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Tabela 21. – Efeitos das variáveis de Diretor em Geografia

Variáveis 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Exerce o cargo há pelo menos 3 anos * * * ns ns ns

Não exerce outra atividade além dessa função * * * ns ns 1,75

Participou ativamente na elaboração da proposta pedagógica * * * ns ns ns

Participa semanalmente das reuniões com os professores nas ATPCs * * * ns ns ns

Não houve interrupção das atividades escolares * * * ns ns ns

Atividades pedagógicas são predominantes no trabalho como diretor * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alta rotatividade dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: alto índice de falta por parte dos professores * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: roubos, depredações e pichações * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: violência contra alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: brigas entre alunos * * * ns ns ns

Intensidade de ocorrência: presença de gangues de alunos * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: alunos que têm lares 
ou ambientes desajustados * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de aptidão e 
habilidade por parte dos alunos * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: desinteresse e falta 
de esforço dos alunos * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: baixa auto-estima 
dos alunos * * * ns ns ns

Intensidade que prejudica a aprendizagem dos alunos: falta de apoio dos 
pais, em casa, ao aprendizado dos alunos * * * ns ns ns

Não conhece nenhum dos resultados da escola nas avaliações * * * - - -

Leva menos de 30 minutos no trajeto de casa até a escola * * * ns ns ns

ns: fator não significativo 

No 7º ano do EF, alunos que estudam em escolas em que os professores declararam ter ministrado mais da 
metade do conteúdo da proposta curricular tiveram desempenho médio maior em Geografia. Já alunos que 
estudam em escolas nas quais os professores relataram ocorrência de indisciplina dos alunos em sala de 
aula, e em que o professor coordenador relatou haver, também, alto índice de falta por parte dos professores 
tiveram desempenho médio menor em Geografia.

Na 3ª série do EM, alunos que estudam em escolas em que o diretor não exerce outra atividade além dessa 
função tiveram desempenho médio maior em Geografia. Porém alunos que estudam em escolas em que 
os professores relataram haver alto índice de consumo de álcool ou de drogas ilegais tiveram desempenho 
médio menor em Geografia.
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6. –  EFEITOS SIGNIFICATIVOS SOBRE OS NÍVES DE 
PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS

Nesta seção são apresentados, para cada disciplina e anos/série, os resultados do impacto dos diferentes 
fatores contextuais sobre os níveis de proficiência dos alunos, de acordo com o modelo apresentado no Anexo 
A.2.3. Assim como na seção anterior, serão informados apenas os resultados de fatores que apresentarem 
diferença significante, ao nível de 5%, e para os fatores que não apresentarem diferença significativa, será 
colocado o símbolo (ns) no lugar do resultado.  

Também deve ser ressaltado que os coeficientes disponibilizados nas tabelas seguintes apresentam a razão 
de chances com relação a um grupo referência, por exemplo, se é estimada a razão de chances para o sexo 
feminino, a referência é o sexo masculino. 

6.1. EFEITOS NOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA

Para a interpretação dos resultados apresentados a seguir, é necessário o entendimento de chance e de 
razão de chances. Diferentemente dos resultados apresentados na seção anterior, na qual os coeficientes 
representam um diferencial médio na proficiência dos alunos, os coeficientes a seguir representam razões de 
chance em relação aos níveis de proficiência. 

Para o 5º, 7º e 9º anos do EF e a 3ª série do EM, os níveis de proficiência são quatro, a saber: abaixo do básico, 
básico, adequado e avançado. No 2º e no 3º anos do EF, os níveis de proficiência são seis, mas para a análise 
de fatores associados que será apresentada, esses níveis foram reclassificados em quatro níveis, seguindo 
o seguinte critério: abaixo do básico (insuficiente 1 e insuficiente 2), básico (regular), adequado (bom e muito 
bom) e avançado (excelente).

As chances serão calculadas com base nos níveis apresentados acima usando o modelo do Anexo A.2.3. 
Como exemplo do cálculo de chance no modelo em questão, consideremos o fator sexo. Assim, definiremos 
chance como a proporção de alunos de uma determinada categoria (sexo feminino), no nível abaixo do básico, 
dividida pela proporção de alunos do sexo feminino nos níveis superiores; ou, a proporção de alunos do sexo 
feminino até o nível básico dividida pela proporção de alunos do sexo feminino acima do nível básico; ou 
ainda, a proporção de alunos do sexo feminino até o nível adequado dividida pela proporção de alunos do sexo 
feminino no nível avançado. Assim, a razão de chances é definida como a chance de alunos do sexo feminino 
dividida pela chance de alunos do sexo masculino (grupo referência).

No quadro abaixo exemplificamos o texto acima usando as proporções esperadas de alunos em cada nível de 
proficiência de Língua Portuguesa para o 5º ano do EF, calculadas por meio do modelo no Anexo A.2.3.
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Proporção Esperada
Chances

Abaixo do Básico vs (Básico + Adequado + Avançado)
Razão de Chances

Níveis Masculino Feminino Masculino Feminino Feminino/Masculino

Abaixo do Básico 0,217 0,154

0,217/0,783 = 0,277 0,154/0,846 = 0,181 0,181/0,277 = 0,65
Básico 0,463 0,428

Adequado 0,259 0,328

Avançado 0,062 0,091

De acordo com a tabela acima, a chance de um aluno do sexo masculino estar no nível abaixo do básico é de 
0,277 quando comparado com os níveis (básico + adequado + avançado). Para um aluno do sexo feminino, a 
chance de estar no nível abaixo do básico é de 0,181 quando comparado com os níveis (básico + adequado + 
avançado). como a chance é menor do que, para ambos os sexos, isso significa que existem menos alunos no 
nível abaixo do básico quando comparado com os níveis (básico + adequado + avançado).

A razão de chances para o sexo feminino é 0,65, isso demonstra que a chance de um aluno do sexo feminino 
estar em níveis de proficiência mais baixo é de 35% ((1-0,65)*100) menor quando comparado com um aluno 
do sexo masculino. Pode-se dizer, de forma geral, que, se o valor da razão de chance é menor do que 1, 
espera-se uma porcentagem menor de alunos da categoria analisada em níveis de proficiência mais baixos, 
em comparação com a categoria de referência. Então, pode-se afirmar que, proporcionalmente, existem mais 
alunos do sexo masculino do que do sexo feminino nos níveis de proficiência mais baixos de Língua Portuguesa. 

É importante observar que, no quadro acima, foi calculada a razão de chances entre o sexo feminino e o 
masculino para os níveis abaixo do básico vs (básico + adequado + avançado): o calculada a razão de chances 
para os níveis (abaixo do básico + básico) vs (adequado + avançado) ou para os níveis (abaixo do básico + 
básico + adequado) vs avançado, o valor encontrado seria exatamente o mesmo, ou seja, 0,65. neste modelo, 
assumimos a suposição de que as chances são proporcionais. 

Na Tabela 22 são apresentadas as razões de chances em Língua Portuguesa para os fatores associados em 
cada anos/série.
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Tabela 22. – Razão de chances sobre o nível da proficiência dos alunos – Língua Portuguesa

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) 0,59 0,48 0,65 0,54 0,51 0,70

Cor: parda (vs branca) 1,09 1,08 1,10 1,15 1,24 1,25

Cor: negra (vs branca) 1,17 1,29 1,57 1,72 1,61 1,41

Cor: origem oriental (vs branca) ns ns ns ns 1,13 1,35

Cor: origem indígena (vs branca) ns ns ns 1,16 1,29 1,47

Índice socioeconômico familiar 0,64 0,63 0,61 0,69 0,73 0,88

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * ns 1,07 1,20

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 1,92 2,38 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 3,02

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 1,66

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 1,46 1,34 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) 0,42 0,35 0,36 * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,96 0,97 1,02

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 1,05 1,08 1,09 * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 1,18 1,12 1,05

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,84 0,87 0,92

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais 0,59 0,58 0,62 0,73 0,69 0,73

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 1,15 1,18 1,15 1,25 1,35 1,43

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais 1,17 1,13 1,13 1,07 1,11 1,17

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 1,87 1,92 1,78

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 1,19 1,25 1,27

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar 0,84 0,75 0,67 0,70 0,68 0,57

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem ns 0,87 ns * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,82 0,80 0,86

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 1,10 ns 1,11

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais 0,84 0,85 ns 0,90 ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais 0,75 0,65 0,67 0,73 0,62 0,56

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais ns ns ns ns ns 0,87

Rede: Municipal (vs Estadual) 1,59 1,53 1,32 1,10 1,17 ns

Rede: Particular (vs Estadual) ns 0,67 0,72 0,47 0,60 0,48

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 0,29

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) ns 0,78 ns 0,87 0,87 ns

Região: Campinas (vs Metropolitana) ns 0,83 0,85 0,88 0,80 0,81

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) 0,84 0,81 ns 0,89 0,83 ns

Região: Interior (vs Metropolitana) 0,73 0,63 0,79 0,87 0,83 0,91

ns: fator não significativo 
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Nesta tabela, observa‐se que:

A porcentagem de meninas é menor nos níveis de proficiência mais baixos de Língua Portuguesa do que a 
de meninos, em todas as etapas consideradas. Isto pode ser verificado ao se considerar o fato de que as 
razões de chances são todas menores do que 1 para estudantes do sexo feminino, quando comparados com 
estudantes do sexo masculino. Observa-se, ainda, que a diferença entre a porcentagem de meninos e de 
meninas nos níveis de proficiência mais baixos é maior no 3º ano do EF e no 9º ano do EF.

O desempenho dos alunos de cor negra ou parda é inferior ao desempenho de alunos de cor branca. Ou seja, 
a porcentagem de alunos de cor parda ou negra nos níveis de proficiência mais baixos é maior do que a dos 
alunos de cor branca. A maior diferença da porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos 
ocorreu na comparação entre alunos de cor negra e de cor branca no 7º ano do EF.  

No 9º ano do EF e na 3ª série do EM, o fato de o aluno trabalhar fora e o de já ter atrasado seu progresso 
escolar mostraram-se prejudiciais ao aluno no desempenho em Língua Portuguesa, ou seja, espera-se maior 
porcentagem de alunos com essas características nos níveis de proficiência mais baixos, conforme se pode 
observar pelas razões de chances maiores que 1 nesses fatores. Particularmente em relação ao 7º ano do EF, 
essa diferença não é significante.

No 7º e 9º anos do EF, para os alunos que indicaram faltar com alguma frequência à escola, os resultados 
indicam porcentagem maior de alunos nos níveis de proficiência mais baixos. Não houve medição desta 
característica nos demais anos/série.

No 2º, 3º e 5º anos do EF, a porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos é menor entre 
aqueles que declararam sempre fazer as lições de casa.

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com os níveis de proficiência, 
ou seja, para os casos de índice da qualidade dos professores mais elevado espera-se menor porcentagem 
de alunos em níveis de proficiência mais baixos. Esta mesma relação ocorreu para o índice socioeconômico 
familiar e para o índice do clima escolar conforme percebido pelos pais.

Nota-se, no entanto, que, a exemplo dos resultados do estudo de fatores associados do SARESP 2010, 
SARESP 2011 e SARESP 2012, alguns indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho, um 
resultado não esperado. Isso pode ocorrer por diversos fatores inseridos na subjetividade da avaliação feita. 
Por exemplo, os pais mais exigentes com a educação dos filhos também são mais criteriosos na avaliação 
escolar. Outras metodologias de estudo estão sendo propostas/discutidas no sentido de eliminar esse efeito 
embutido nos resultados.

O índice criado para medir o clima em sala de aula, demonstra que no 7º e 9º anos do EF e na 3ª série do 
EM, há um ganho significativo na mudança de nível de proficiência dos alunos que estudam em sala de aula 
com clima bom, ou seja, espera-se menor porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos que 
estudam em sala de aula de clima bom. 

No nível escola, uma variável de considerável impacto sobre a mudança de nível de proficiência do aluno foi o 
nível socioeconômico da escola, mostrando uma redução expressiva de alunos em níveis de proficiência mais 
baixos para escolas com índice do nível socioeconômico mais alto.

Percebe-se ainda que o alto nível de confiança no trabalho da escola está positivamente relacionado aos níveis 
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de proficiência. Portanto, quanto maior o índice de confiança no trabalho da escola, menor a porcentagem de 
alunos nos níveis de proficiência mais baixos.

Com relação às redes de ensino, observa-se que a distribuição dos alunos nos níveis de proficiência da 
rede municipal está em condições muito similares à da rede estadual no Ensino Médio, porém no Ensino 
Fundamental a porcentagem de alunos da rede municipal em níveis de proficiência mais baixos é maior. 
na rede particular, a porcentagem de estudantes em níveis de proficiência mais baixos é menor quando 
comparada com a da rede estadual, mas essa diferença não é detectada para o 2º ano do EF. Por fim, as 
escolas técnicas (ETE), de Ensino Médio, apresentam desempenho ainda melhor que o obtido pela rede 
particular, ou seja, a porcentagem de alunos em níveis de proficiência mais baixos é ainda menor quando 
comparadas com a rede estadual.

Quanto às regiões, quando houve diferença significativa, a porcentagem de alunos é menor em níveis de 
proficiência mais baixos em todas as regiões quando comparadas com a região metropolitana de São Paulo.
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6.2 EFEITOS NOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA

Na Tabela 23 são apresentadas as razões de chances em Matemática para os fatores associados em cada 
anos/série.

Tabela 23. – Razão de chances sobre o nível da proficiência dos alunos – Matemática

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) ns 1,09 1,08 1,11 1,07 1,63

Cor: parda (vs branca) 1,10 1,10 1,08 1,17 1,21 1,22

Cor: negra (vs branca) 1,18 1,33 1,49 1,71 1,67 1,48

Cor: origem oriental (vs branca) ns ns 0,89 ns ns ns

Cor: origem indígena (vs branca) ns ns ns 1,19 1,30 1,45

Índice socioeconômico familiar 0,67 0,67 0,61 0,69 0,75 0,88

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 0,93 0,97 1,12

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 2,07 2,39 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 2,84

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 1,74

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 1,57 1,43 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) 0,45 0,48 0,36 * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 1,04 ns 1,03

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 1,04 1,06 1,05 * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * ns 0,97 0,96

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,91 0,92 0,97

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais 0,62 0,65 0,61 0,70 0,70 0,73

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 1,15 1,09 1,16 1,23 1,31 1,34

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais 1,16 1,12 1,10 1,08 1,10 1,19

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 1,91 1,84 1,75

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 1,19 1,21 1,24

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar ns 0,88 0,71 0,69 0,68 0,60

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,82 0,67 ns * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,83 0,86 0,91

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * ns ns ns

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais ns ns ns ns ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais 0,73 0,76 0,58 0,66 0,56 0,52

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais ns ns ns ns ns ns

Rede: Municipal (vs Estadual) 2,36 2,10 1,56 ns ns ns

Rede: Particular (vs Estadual) 1,23 ns 0,80 0,36 0,38 0,37

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 0,27

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) ns ns ns 0,85 ns ns

Região: Campinas (vs Metropolitana) 0,83 0,77 0,76 0,79 0,71 0,78

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) ns ns 0,88 0,78 0,74 0,78

Região: Interior (vs Metropolitana) 0,72 0,75 0,66 0,76 0,72 0,76

ns: fator não significativo
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Nesta tabela, observa‐se que:

A porcentagem de meninas é maior nos níveis de proficiência mais baixos de Matemática do que a de meninos, 
em todas as etapas consideradas, exceto para o 2º ano do EF, em que não houve diferença significante entre 
as porcentagens de alunos do sexo feminino e masculino nos níveis de proficiência. Observa-se, ainda, que 
a diferença da porcentagem de meninos e de meninas nos níveis de proficiência é maior na 3ª série do EM.

O desempenho dos alunos de cor negra ou parda inferior ao desempenho de alunos de cor branca. Ou 
seja, a porcentagem de alunos de cor parda ou negra nos níveis de proficiência mais baixos é maior quando 
comparada com a dos alunos de cor branca. A maior diferença da porcentagem de alunos nos níveis de 
proficiência ocorreu na comparação entre alunos de cor negra e de cor branca no 7º ano do EF.  

O fato de o aluno trabalhar fora está relacionado à redução na porcentagem de alunos nos níveis mais baixos 
no Ensino Fundamental. No Ensino Médio, a relação foi inversa, ou seja, espera-se porcentagem maior de 
alunos nos níveis mais baixos de proficiência entre os alunos que trabalham fora. Já o fato de ter atrasado 
seu progresso escolar mostrou-se prejudicial ao aluno, ou seja, espera-se porcentagem maior de alunos que 
trabalham fora nos níveis de proficiência mais baixos, conforme se pode observar pelas razões de chances 
maiores que 1 a esses fatores. 

No 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, com relação aos alunos que indicaram faltar com alguma frequência 
à escola, os resultados indicam porcentagem maior de alunos nos níveis de proficiência mais baixos.

No 2º, 3º e 5º anos EF, a porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos é menor para os alunos 
que declararam sempre fazer as lições de casa.

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com os níveis de proficiência, 
ou seja, os alunos que tiveram índice da qualidade dos professores mais elevado estão em níveis de proficiência 
mais altos. Esta mesma relação ocorreu para o índice socioeconômico familiar e para o índice do clima escolar 
conforme percebido pelos pais.

Nota-se, no entanto, que, a exemplo dos resultados dos níveis de proficiência de Língua Portuguesa, alguns 
indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho, um resultado não esperado.

O índice criado para medir o clima em sala de aula demonstra, que no 7º e 9º anos do EF e na 3ª série do EM, 
há um ganho significativo na mudança de nível de proficiência dos alunos que estudam em sala de aula com 
clima bom, ou seja, espera-se menor porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos entre os 
alunos que estudam em sala de aula de clima bom. Esta diferença é maior quando comparada com salas de 
aula com clima ruim, sendo um pouco mais expressiva no Ensino Fundamental.

No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre a mudança de nível de proficiência do 
aluno foi o nível socioeconômico da escola, mostrando redução expressiva de alunos em níveis de proficiência 
mais baixos para escolas com índice do nível socioeconômico mais alto, exceto para o 2º ano do EF, não 
apresentando diferença significante entre as porcentagens nos níveis de proficiência.

Percebe-se ainda que alto nível de confiança no trabalho da escola está positivamente relacionado aos níveis 
de proficiência. Portanto, quanto maior o índice de confiança no trabalho da escola conforme percebido pelos 
pais, maior a porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais altos. Essa mesma relação é observada 
quanto ao índice da qualidade do ensino da disciplina.
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Com relação às redes de ensino, observa-se maior porcentagem de alunos da rede municipal em níveis de 
proficiência mais baixos quando comparada com a rede estadual, até o 5º ano do EF. No 7º ano do EF não 
houve diferença significante entre os níveis de proficiência. Na rede particular, a porcentagem de estudantes 
em níveis de proficiência mais baixos é menor quando comparada com a da rede estadual, exceto no 3º ano 
do EF, em que não houve diferença significante, e no 2º ano do EF, o qual apresentou maior porcentagem 
de alunos da rede particular nos níveis mais baixos. Por fim, as escolas técnicas (ETE), de Ensino Médio, 
apresentam desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, ou seja, a porcentagem de alunos 
em níveis de proficiência mais baixos é ainda menor quando comparada com a da rede estadual.

Quanto às regiões, a porcentagem de estudantes da Baixada Santista e da região metropolitana é bastante 
parecida para todos os níveis de proficiência, exceto para o 7º ano do EF, em que é esperada redução na 
porcentagem de alunos em níveis mais baixo na região Santista. Nas regiões de Campinas, Interior, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, quando houve diferença significativa, a porcentagem de alunos é menor em níveis de 
proficiência mais baixos quando comparada com a da região metropolitana de São Paulo.

6.3 EFEITOS NOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA EM HISTÓRIA

Na Tabela 24 são apresentadas as razões de chances em História para os fatores associados em cada anos/série.
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Tabela 24. – Razão de chances sobre o nível da proficiência dos alunos – História

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) * * * 0,70 0,68 0,89

Cor: parda (vs branca) * * * 1,12 1,22 1,17

Cor: negra (vs branca) * * * 1,55 1,57 1,29

Cor: origem oriental (vs branca) * * * ns 1,19 1,20

Cor: origem indígena (vs branca) * * * ns 1,17 1,38

Índice socioeconômico familiar * * * 0,75 0,79 0,94

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 0,96 1,06 1,30

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 1,71 2,05 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 2,20

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 1,55

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 1,43 1,28 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,93 0,96 Ns

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 1,16 1,07 1,04

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,84 0,87 0,90

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 0,70 0,70 0,75

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * 1,24 1,33 1,39

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * 1,06 1,09 1,12

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 1,77 1,79 1,71

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 1,21 1,24 1,24

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * 0,74 0,74 0,67

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,80 0,81 0,89

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 1,11 ns ns

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * ns ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,68 0,63 0,62

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * ns ns ns

Rede: Municipal (vs Estadual) * * * 1,09 1,19 ns

Rede: Particular (vs Estadual) * * * 0,45 0,56 0,51

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 0,30

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) * * * 0,88 0,89 ns

Região: Campinas (vs Metropolitana) * * * 0,90 0,85 0,83

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) * * * 0,86 0,87 0,88

Região: Interior (vs Metropolitana) * * * 0,92 0,86 0,89

ns: fator não significativo
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Nesta tabela, observa‐se que:

Há menor porcentagem de meninas nos níveis de proficiência mais baixos de História do que de meninos, em 
todas as etapas consideradas. 

Observou-se porcentagem maior de alunos de cor parda ou negra nos níveis de proficiência mais baixos 
quando comparada com a dos alunos de cor branca. A maior diferença da porcentagem de alunos nos níveis 
de proficiência ocorreu na comparação entre alunos de cor negra e de cor branca no 7º ano do EF.  

O fato de o aluno trabalhar fora e o de já ter atrasado seu progresso escolar, mostraram-se igualmente 
prejudiciais ao aluno, ou seja, espera-se maior porcentagem de alunos nessas condições nos níveis de 
proficiência mais baixos. Particularmente em relação ao 7º ano do EF, observa-se uma relação inversa para os 
alunos que trabalham fora, ou seja, a porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos é menor 
no grupo que declararam trabalhar fora.

No 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, em relação aos alunos que indicaram faltar com alguma frequência à 
escola, os resultados indicam porcentagem maior de alunos nos níveis de proficiência mais baixos.

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com os níveis de proficiência, 
ou seja, os alunos que tiveram índice da qualidade dos professores mais elevado figuram em níveis de 
proficiência mais altos. Esta mesma relação foi verificada para o índice socioeconômico familiar e para o índice 
do clima escolar conforme percebido pelos pais.

Nota-se, no entanto, que, a exemplo dos resultados dos níveis de proficiência de Língua Portuguesa e de 
Matemática, alguns indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho, um resultado não 
esperado.

O índice criado para medir o clima em sala de aula, demonstra que, no 7º e 9º anos EF e na 3ª série do EM, 
há um ganho significativo na mudança do nível de proficiência dos alunos em que estudam em sala de aula 
com clima bom, ou seja, espera-se menor porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos entre 
aqueles que estudam em sala de aula de clima bom. Esta diferença da porcentagem de alunos nos níveis de 
proficiência é maior quando as salas com clima bom são comparadas com salas de aula com clima ruim, sendo 
um pouco mais expressiva no Ensino Fundamental.

No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre a mudança de nível de proficiência do 
aluno foi o nível socioeconômico da escola, mostrando uma redução expressiva de alunos em níveis de 
proficiência mais baixos para escolas com índice do nível socioeconômico mais alto.

Percebe-se ainda que um alto nível de confiança no trabalho da escola está positivamente relacionado aos níveis 
de proficiência. Portanto, quanto maior o índice de confiança no trabalho da escola, maior a porcentagem de 
alunos nos níveis de proficiência mais altos. Essa mesma relação é observada quanto ao índice da qualidade 
do ensino da disciplina.

Para as redes de ensino, no Ensino Fundamental, observa-se maior porcentagem de alunos da rede municipal 
em níveis de proficiência mais baixo quando comparada com a da rede estadual; no Ensino Médio essa 
relação não foi significante. Na rede particular, a porcentagem de alunos em níveis de proficiência mais baixos 
é menor quando comparado com a verificada na rede estadual. Por fim, as escolas técnicas (ETE), de Ensino 
Médio, apresentam um desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, ou seja, a porcentagem 
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de alunos em níveis de proficiência mais baixos é ainda menor quando esses números são comparados com 
os da rede estadual.

Quanto às regiões, a porcentagem de alunos é menor em níveis de proficiência mais baixos em todas as 
regiões quando comparadas com a da região metropolitana de São Paulo, exceto na comparação entre a 
região da Baixada Santista e a região metropolitana, em que a diferença não foi significante no Ensino Médio.

6.4. EFEITOS NOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA EM GEOGRAFIA

Na Tabela 25 são apresentadas as razões de chances em Geografia para os fatores associados em cada anos/
série.
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Tabela 25. – Razão de chances sobre o nível da proficiência dos alunos – Geografia

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) * * * 0,80 0,89 1,40

Cor: parda (vs branca) * * * 1,14 1,20 1,17

Cor: negra (vs branca) * * * 1,57 1,56 1,29

Cor: origem oriental (vs branca) * * * ns ns 1,15

Cor: origem indígena (vs branca) * * * ns 1,16 1,29

Índice socioeconômico familiar * * * 0,72 0,77 0,91

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * 0,95 ns 1,25

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 1,84 2,08 *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 2,26

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 1,50

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 1,50 1,35 *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,93 0,94 ns

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 1,20 1,13 1,06

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,87 0,87 0,90

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 0,71 0,69 0,76

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * 1,24 1,33 1,39

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * 1,06 1,10 1,12

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 1,71 1,72 1,63

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 1,19 1,23 1,19

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * 0,70 0,71 0,64

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * 0,82 0,74 0,80

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * ns ns 1,15

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * 0,90 ns ns

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,66 0,63 0,64

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * ns ns ns

Rede: Municipal (vs Estadual) * * * 1,18 1,20 ns

Rede: Particular (vs Estadual) * * * 0,46 0,54 0,46

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * 0,28

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) * * * 0,87 ns 0,89

Região: Campinas (vs Metropolitana) * * * 0,85 0,81 0,79

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) * * * 0,80 0,83 0,86

Região: Interior (vs Metropolitana) * * * 0,82 0,81 0,87

ns: fator não significativo 
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Nesta tabela, observa‐se que:

Há menor porcentagem de meninas nos níveis de proficiência mais baixos de Geografia do que de meninos, 
no Ensino Fundamental. Já no Ensino Médio a relação foi inversa, ou seja, espera-se uma porcentagem de 
meninas maior nos níveis de proficiência mais baixos. 

É maior a porcentagem de alunos de cor parda ou negra nos níveis de proficiência mais baixos quando essa 
porcentagem é comparada com a dos alunos de cor branca. A maior diferença da porcentagem de alunos nos 
níveis de proficiência ocorreu na comparação entre alunos de cor negra e cor branca no 5º e 7º anos do EF.  

O fato de o aluno trabalhar fora mostrou-se prejudicial no Ensino Médio, ou seja, espera-se maior porcentagem 
de alunos que trabalham fora nos níveis mais baixos de proficiência. Já no 7º ano do EF essa relação foi inversa 
e, no 9º ano do EF, não foi observada diferença significante.

Para alunos que atrasaram seu progresso escolar, espera-se maior porcentagem de representantes desse 
grupo nos níveis de proficiência mais baixos no Ensino Fundamental. 

No 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, com relação aos alunos que indicaram faltar com alguma frequência 
à escola, os resultados indicam porcentagem maior desses alunos nos níveis de proficiência mais baixos.

O índice da qualidade geral dos professores da escola apresentou relação positiva com os níveis de proficiência, 
ou seja, os alunos que tiveram índice da qualidade dos professores mais elevado espera-se estar em níveis de 
proficiência mais alto. Esta mesma relação ocorreu para o índice socioeconômico familiar e para o índice do 
clima escolar conforme percebido pelos pais.

Nota-se, no entanto, que, a exemplo dos resultados dos níveis de proficiência de Língua Portuguesa, de 
Matemática e de História, alguns indicadores apresentaram relação negativa com o desempenho, um 
resultado não esperado.

O índice criado para medir o clima em sala de aula, demonstra que, no 7º e 9º anos do EF e na 3ª série do EM, 
há um ganho significativo na mudança do nível de proficiência dos alunos que estudam em sala de aula com 
clima bom, ou seja, espera-se menor porcentagem de alunos nos níveis de proficiência mais baixos entre 
aqueles que estudam em sala de aula de clima bom. Esta diferença da porcentagem de alunos nos níveis de 
proficiência é maior quando as salas de aula com clima bom são comparadas com as salas de aula com clima 
ruim, sendo um pouco mais expressiva no Ensino Fundamental.

No nível escola, uma variável consideravelmente impactante sobre a mudança de nível de proficiência do 
aluno foi o nível socioeconômico da escola, contribuindo para uma redução expressiva de alunos em níveis de 
proficiências mais baixos para escolas com índice do nível socioeconômico mais alto.

Percebe-se ainda que um alto nível de confiança no trabalho da escola está positivamente relacionado aos 
níveis de proficiência. Portanto, quanto maior o índice de confiança no trabalho da escola, maior a porcentagem 
de alunos nos níveis de proficiência mais altos. Essa mesma relação é observada para o índice da qualidade 
do ensino da disciplina.

Com relação às redes de ensino, no Ensino Fundamental, observa-se maior porcentagem de alunos da rede 
municipal em níveis de proficiência mais baixos quando comparadas a rede municipal e a rede estadual; no 
Ensino médio essa relação não foi significante. Na rede particular, a porcentagem de alunos em níveis de 
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proficiência mais baixos é menor quando comparada com a da rede estadual. Por fim, as escolas técnicas 
(ETE), de Ensino Médio, apresentam desempenho ainda melhor que o obtido pela rede particular, ou seja, 
a porcentagem de alunos em níveis de proficiência mais baixos é ainda menor quando são comparadas as 
escolas técnicas e a rede estadual.

Quanto às regiões, a porcentagem de alunos é menor em níveis de proficiência mais baixos em todas as 
regiões quando comparadas com a região metropolitana de São Paulo, exceto na comparação entre a região 
da Baixada Santista e a região metropolitana, contexto em que a diferença não foi significante no 9º ano do EF.

6.5.  VARIAÇÃO ESPERADA DA PORCENTAGEM DE ALUNOS NO NÍVEL DE 
PROFICIÊNCIA ABAIXO DO BÁSICO

Como existe interesse em conhecer os principais fatores que influenciam no aumento/redução da porcentagem 
de alunos abaixo do básico, nas tabelas a seguir serão apresentadas as variações esperadas na porcentagem 
de alunos no nível de proficiência abaixo do básico para cada fator associado. Para se determinarem essas 
variações da porcentagem no nível de proficiência abaixo do básico, foi necessário criar um cenário de 
referência, ou seja, alunos com uma característica específica. A variação da porcentagem de alunos no nível 
abaixo do básico foi comparada em relação ao seguinte cenário:

Alunos do sexo masculino, de cor branca, que não trabalham, não atrasaram nenhuma etapa do ensino, não 
faltam às aulas com frequência, não fazem lição de casa, estudam em sala de aula com clima bom, com todos 
os índices com valores zero (média) e que estudam na rede estadual da região metropolitana.

Com isso, todos os resultados são construídos comparando-se com o perfil de aluno descrito acima um aluno 
com perfil diferente em apenas um dos fatores associados em cada situação. Por exemplo, na comparação 
da variação na porcentagem de alunos no nível abaixo do básico entre o sexo feminino e o sexo masculino, a 
única variação do cenário de referência foi trocar a característica sexo masculino por sexo feminino, as demais 
características se mantiveram as mesmas. Quando a análise foi realizada para os índices, foi utilizado o valor 
de um desvio-padrão acima do valor de referência zero para calcular o impacto na variação da porcentagem de 
alunos abaixo do básico, ou seja, foi utilizado o valor um. 

Na Tabela 26 são apresentadas as variações esperadas da porcentagem de alunos abaixo do básico em Língua 
Portuguesa para os fatores associados.
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Tabela 26. – Variação esperada sobre o nível de proficiência Abaixo do Básico – Língua Portuguesa

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) -2,7% -3,5% -6,3% -5,4% -7,0% -5,8%

Cor: parda (vs branca) 0,6% 0,5% 1,7% 1,6% 3,1% 4,2%

Cor: negra (vs branca) 1,1% 1,9% 8,6% 7,2% 7,4% 6,7%

Cor: origem oriental (vs branca) -0,8% -0,8% -0,1% 0,8% 1,7% 5,8%

Cor: origem indígena (vs branca) 1,0% 0,0% 2,2% 1,7% 3,7% 7,6%

Índice socioeconômico familiar -2,4% -2,4% -7,2% -3,5% -3,8% -2,1%

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * -0,3% 0,9% 3,3%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 9,0% 15,1% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 24,5%

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 10,2%

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 4,8% 4,3% *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) -3,9% -4,4% -12,7% * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * -0,4% -0,4% 0,4%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,3% 0,5% 1,5% * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 1,9% 1,6% 0,9%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * -1,8% -1,8% -1,5%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais -2,8% -2,8% -7,1% -3,1% -4,4% -5,0%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 1,0% 1,1% 2,5% 2,6% 4,4% 7,0%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais 1,1% 0,8% 2,2% 0,7% 1,4% 2,9%

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 8,6% 10,6% 11,7%

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 2,0% 3,2% 4,6%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar -1,1% -1,7% -6,0% -3,4% -4,4% -8,5%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem -0,3% -0,8% 0,1% * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * -2,0% -2,8% -2,6%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 1,1% 0,8% 2,0%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais -1,1% -0,9% -1,3% -1,2% -0,2% 1,6%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais -1,7% -2,3% -6,1% -3,1% -5,3% -8,7%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais 0,7% 1,2% 0,1% -0,1% -0,1% -2,4%

Rede: Municipal (vs Estadual) 3,7% 3,3% 5,1% 1,1% 2,2% -1,3%

Rede: Particular (vs Estadual) 0,2% -2,2% -5,1% -6,2% -5,6% -10,4%

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * -15,1%

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) -0,4% -1,4% -0,9% -1,4% -1,7% -0,9%

Região: Campinas (vs Metropolitana) -0,4% -1,1% -2,6% -1,4% -2,7% -3,5%

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) -1,1% -1,2% -0,9% -1,3% -2,3% -1,3%

Região: Interior (vs Metropolitana) -1,8% -2,4% -3,8% -1,4% -2,3% -1,7%
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Nível Aluno

No 2º e no 3º anos do EF, a porcentagem de alunos abaixo do básico não é muito expressiva, por esse motivo 
as variáveis não têm impacto significativo na variação de alunos neste nível. Porém, nota-se que os itens alto 
índice do clima escolar, alunos que sempre fazem a lição de casa e o sexo feminino são as características que 
mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

No 5º ano do EF, alunos de cor branca ou de origem oriental, que sempre fazem lição de casa e com alto índice 
socioeconômico são as características que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível 
abaixo do básico.

No 7º e no 9º anos do EF, alunos de cor branca, que não atrasaram a conclusão da primeira etapa do Ensino 
Fundamental, e que estudam em salas de aula com clima bom são as características que mais contribuem 
para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico. 

Na 3ª série do EM, alunos de cor branca, que não atrasaram a conclusão do Ensino Fundamental, que não 
atrasaram os estudos no Ensino Médio e que estudam em salas de aula com clima bom são as características 
que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico.

Nível Escola

No 2º e no 3º anos do EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de 
alunos no nível abaixo do básico são as escolas estadual ou particular e a região do interior.

No 5º ano do EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos 
no nível abaixo do básico são o alto índice socioeconômico e o alto índice de confiança no trabalho da escola.

No 7º ano do EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no 
nível abaixo do básico são o alto índice socioeconômico e a rede particular.

No 9º ano do EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no 
nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola e a rede particular.

Na 3ª série do EM, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos 
no nível abaixo do básico são a rede ETE e o alto índice de confiança no trabalho da escola.

Na Tabela 27 são apresentadas as variações esperadas da porcentagem de alunos abaixo do básico em 
Matemática para os fatores associados.
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Tabela 27. – Variação esperada sobre o nível de proficiência Abaixo do Básico – Matemática

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) 0,0% 0,1% 1,7% 1,6% 0,9% 11,2%

Cor: parda (vs branca) 0,0% 0,1% 1,6% 2,5% 3,0% 4,5%

Cor: negra (vs branca) 0,1% 0,3% 8,8% 9,5% 8,6% 8,9%

Cor: origem oriental (vs branca) -0,1% 0,0% -2,4% -0,2% 0,7% 0,2%

Cor: origem indígena (vs branca) 0,1% 0,0% 0,3% 2,8% 4,1% 8,4%

Índice socioeconômico familiar -0,2% -0,3% -8,9% -5,0% -3,8% -2,7%

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * -1,1% -0,5% 2,4%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 13,5% 16,1% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 25,1%

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 12,9%

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 7,8% 5,8% *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) -0,3% -0,5% -16,0% * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * 0,6% -0,2% 0,6%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem 0,0% 0,1% 0,9% * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 0,0% -0,4% -0,9%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * -1,3% -1,1% -0,6%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais -0,2% -0,4% -8,9% -4,7% -4,6% -6,2%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais 0,1% 0,1% 3,2% 3,4% 4,2% 6,5%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais 0,1% 0,1% 2,0% 1,2% 1,5% 3,9%

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 11,8% 10,6% 13,0%

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 2,7% 3,0% 4,8%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar 0,0% -0,1% -6,4% -4,9% -4,8% -9,8%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem -0,1% -0,3% -0,5% * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * -2,7% -2,1% -2,0%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,5% -0,4% -0,1%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais -0,1% -0,1% -1,7% -0,7% 0,9% 2,2%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais -0,1% -0,2% -9,6% -5,5% -6,8% -12,0%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais 0,0% 0,2% -0,5% -0,3% -0,7% -1,6%

Rede: Municipal (vs Estadual) 0,6% 1,1% 9,8% 0,5% 0,5% -8,7%

Rede: Particular (vs Estadual) 0,1% 0,1% -4,3% -10,9% -10,0% -16,8%

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * -20,3%

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) 0,0% 0,0% -2,2% -2,3% -1,1% 0,2%

Região: Campinas (vs Metropolitana) -0,1% -0,2% -5,4% -3,3% -4,4% -5,1%

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) 0,0% -0,1% -2,4% -3,4% -3,9% -5,1%

Região: Interior (vs Metropolitana) -0,1% -0,3% -7,7% -3,8% -4,2% -5,7%
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No 2º e no 3º anos do EF, a porcentagem de alunos abaixo do básico não é muito expressiva, por esse motivo 
as variáveis não têm praticamente nenhum impacto na variação de alunos neste nível e, portanto, não serão 
levadas em consideração nas interpretações na área de Matemática.

Nível Aluno

No 5º ano do EF, alunos com alto índice socioeconômico, que sempre fazem lição de casa e com alto índice 
do clima escolar são as características que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível 
abaixo do básico.

No 7º e no 9º anos do EF, alunos de cor branca ou de origem oriental, que não atrasaram a conclusão da 
primeira etapa do Ensino Fundamental, e que estudam em salas de aula com clima bom são as características 
que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico. 

Na 3ª série do EM, alunos do sexo masculino, que não atrasaram a conclusão do Ensino Fundamental, que não 
atrasaram os estudos no Ensino Médio e que estudam em salas de aula com clima bom são as características 
que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico.

Nível Escola

No 5º, 7º e 9º anos do EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de 
alunos no nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola e a rede particular.

Na 3ª série do EM, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos 
no nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola e a rede ETE.

Na Tabela 28 são apresentadas as variações esperadas da porcentagem de alunos abaixo do básico em História 
para os fatores associados.
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Tabela 28. – Variação esperada sobre o nível de proficiência Abaixo do Básico – História

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) * * * -1,6% -2,3% -1,0%

Cor: parda (vs branca) * * * 0,6% 1,6% 1,5%

Cor: negra (vs branca) * * * 2,8% 3,9% 2,4%

Cor: origem oriental (vs branca) * * * 0,0% 1,4% 1,8%

Cor: origem indígena (vs branca) * * * 0,7% 1,2% 3,2%

Índice socioeconômico familiar * * * -1,3% -1,6% -0,6%

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * -0,2% 0,4% 2,5%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 3,5% 6,9% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 9,4%

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 4,5%

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 2,2% 2,0% *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * -0,4% -0,3% -0,1%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 0,8% 0,5% 0,3%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * -0,8% -0,9% -0,9%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * -1,6% -2,2% -2,2%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * 1,2% 2,3% 3,3%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * 0,3% 0,6% 1,0%

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 3,8% 5,3% 5,8%

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 1,0% 1,7% 2,1%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * -1,3% -1,9% -3,0%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * -1,0% -1,4% -1,0%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,6% 0,3% 0,5%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * -0,2% -0,1% 0,4%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * -1,7% -2,7% -3,5%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,0% 0,1% -0,5%

Rede: Municipal (vs Estadual) * * * 0,5% 1,4% -0,1%

Rede: Particular (vs Estadual) * * * -2,9% -3,2% -4,5%

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * -6,6%

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) * * * -0,6% -0,8% 0,5%

Região: Campinas (vs Metropolitana) * * * -0,5% -1,1% -1,5%

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) * * * -0,7% -0,9% -1,1%

Região: Interior (vs Metropolitana) * * * -0,4% -1,0% -0,9%
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Nível Aluno

No 7º ano do EF, alunos de cor branca ou de origem oriental, que não atrasam a conclusão da primeira etapa 
do Ensino Fundamental, e que estudam em salas de aula com clima bom são as características que mais 
contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico. 

No 9º ano do EF, alunos de cor branca, que não atrasam a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental, 
e que estudam em salas de aula com clima bom são as características que mais contribuem para reduzir a 
porcentagem de alunos no nível abaixo do básico. 

Na 3ª série do EM, alunos que não atrasaram a conclusão do Ensino Fundamental, que não atrasaram os 
estudos no Ensino Médio e que estudam em salas de aula com clima bom são as características que mais 
contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico.

Nível Escola

No 7º e 9º anos EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos 
no nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola e a rede particular.

Na 3ª série do EM, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos 
no nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola e a rede ETE.

Na Tabela 29 são apresentadas as variações esperadas da porcentagem de alunos abaixo do básico em 
Geografia para os fatores associados.
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Tabela 29. – Variação esperada sobre o nível de proficiência Abaixo do Básico – Geografia

Fatores Associados 2º EF 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Nível Aluno

Sexo: feminino (vs masculino) * * * -1,0% -0,8% 3,0%

Cor: parda (vs branca) * * * 0,7% 1,5% 1,3%

Cor: negra (vs branca) * * * 2,8% 4,1% 2,2%

Cor: origem oriental (vs branca) * * * 0,2% 0,5% 1,1%

Cor: origem indígena (vs branca) * * * 0,6% 1,2% 2,2%

Índice socioeconômico familiar * * * -1,4% -1,7% -0,7%

Trabalha ou já trabalhou fora (vs não trabalha(ou)) * * * -0,3% 0,2% 1,9%

Atrasou a conclusão da primeira etapa do Ensino Fundamental (da 1ª à 4ª 
séries) (vs não atrasou) * * * 4,0% 7,5% *

Atrasou a conclusão do Ensino Fundamental (vs não atrasou) * * * * * 8,9%

Atrasou os estudos no Ensino Médio (vs não atrasou) * * * * * 3,8%

Falta às aulas com frequência (vs não falta às aulas) * * * 2,5% 2,6% *

Faz sempre a lição de casa (vs não faz lição de casa) * * * * * *

Índice de ocorrência da lição de casa * * * -0,3% -0,4% 0,1%

Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Índice da qualidade do ensino na Disciplina * * * 1,0% 1,0% 0,5%

Índice da qualidade geral dos professores da escola * * * -0,7% -1,0% -0,8%

Índice do clima escolar conforme percebido pelos pais * * * -1,5% -2,4% -2,0%

Índice da confiança no trabalho da escola conforme percebida pelos pais * * * 1,2% 2,5% 3,0%

Índice de informação fornecida pela escola conforme percebida pelos pais * * * 0,3% 0,8% 0,9%

Clima em sala de aula: ruim (vs bom) * * * 3,4% 5,2% 4,7%

Clima em sala de aula: moderado (vs bom) * * * 0,9% 1,7% 1,5%

Nível Escola

Média do índice socioeconômico familiar * * * -1,5% -2,3% -2,9%

Média do Índice de fatores favoráveis à aprendizagem * * * * * *

Média do índice da qualidade do ensino da Disciplina * * * -0,9% -2,0% -1,6%

Média do índice da qualidade geral dos professores da escola * * * 0,3% 0,6% 1,2%

Média do índice de clima escolar conforme percebido pelos pais * * * -0,5% -0,1% -0,5%

Média do índice de confiança no trabalho da escola conforme percebida 
pelos pais * * * -1,7% -2,9% -2,9%

Média do índice de informação fornecida pela escola conforme percebida 
pelos pais * * * 0,0% -0,1% -0,7%

Rede: Municipal (vs Estadual) * * * 0,9% 1,5% -0,7%

Rede: Particular (vs Estadual) * * * -2,8% -3,6% -4,5%

Rede: ETE (vs Estadual) * * * * * -6,0%

Região: Baixada Santista (vs Metropolitana) * * * -0,7% -0,5% -0,9%

Região: Campinas (vs Metropolitana) * * * -0,8% -1,5% -1,7%

Região: Vale do Paraíba e Litoral Norte (vs Metropolitana) * * * -1,0% -1,3% -1,1%

Região: Interior (vs Metropolitana) * * * -0,9% -1,5% -1,0%
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Nível Aluno

No 7º e no 9º anos do EF, alunos de cor branca ou de origem oriental, que não atrasam a conclusão da primeira 
etapa do Ensino Fundamental, e que estudam em salas de aula com clima bom são as características que 
mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico. 

Na 3ª série do EM, alunos que não atrasaram a conclusão do Ensino Fundamental, que não atrasaram os 
estudos no Ensino Médio e que estudam em salas de aula com clima bom são as características que mais 
contribuem para reduzir a porcentagem de alunos no nível abaixo do básico.

Nível Escola

No 7º e 9º anos do EF, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de 
alunos no nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola e a rede particular.

Na 3ª série do EM, as características das escolas que mais contribuem para reduzir a porcentagem de alunos 
no nível abaixo do básico são o alto índice de confiança no trabalho da escola, o alto índice socioeconômico e 
a rede ETE.
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ANEXOS

A.1. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS ÍNDICES

A Teoria de Resposta ao Item é uma metodologia que envolve um conjunto de modelos estatísticos que 
representam a probabilidade de um indivíduo responder corretamente a um item, em função de parâmetros 
associados ao item e a uma característica latente relacionada ao respondente.

O modelo de resposta ao item comumente utilizado em avaliação educacional é o Modelo Logístico de 3 
parâmetros, utilizados para itens dicotômicos. No entanto, essa metodologia sugere outros modelos de 
resposta ao item, de acordo com a natureza desse item, do número de populações envolvidas no estudo e da 
quantidade de variáveis latentes relacionadas ao respondente, necessária para responder o item corretamente.

Na construção dos índices utilizados no estudo de fatores associados, utilizou-se o Modelo de Resposta Gradual, 
que é um modelo particular para itens não dicotômicos. Nesse caso, cada um dos índices é considerado como 
uma variável latente, medida a partir dos itens definidos anteriormente. 

O Modelo de Resposta Gradual representa a probabilidade de se escolher uma determinada categoria de um 
item, sendo essas categorias ordenadas entre si. Sua representação matemática é dada por:

 
em que,

• Xij é a resposta fornecida pelo j-ésimo indivíduo à i-ésima categoria;

•	 k = 1, 2, ..., m  representa cada uma das categorias, sendo m a categoria associada ao maior valor de θ;

•	 θj é a medida do indicador para a j-ésimo indivíduo;

•	 ai é o parâmetro de discriminação do i-ésimo item;

•	 bi,k é o parâmetro de locação da k-ésima categoria do item i, com 
 

Quanto maior o valor de θ, maior é a probabilidade do indivíduo “acertar” o item, ou seja, alcançar a categoria 
mais alta de resposta.

P(Xij = k | θ)= 1+exp[  ai(θj   bi,k   1)]  1+exp[  ai(θj   bi,k)] 
1 1
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ANEXOS

A.1. METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS ÍNDICES

A Teoria de Resposta ao Item é uma metodologia que envolve um conjunto de modelos estatísticos que 
representam a probabilidade de um indivíduo responder corretamente a um item, em função de parâmetros 
associados ao item e a uma característica latente relacionada ao respondente.

O modelo de resposta ao item comumente utilizado em avaliação educacional é o Modelo Logístico de 3 
parâmetros, utilizados para itens dicotômicos. No entanto, essa metodologia sugere outros modelos de 
resposta ao item, de acordo com a natureza desse item, do número de populações envolvidas no estudo e da 
quantidade de variáveis latentes relacionadas ao respondente, necessária para responder o item corretamente.

Na construção dos índices utilizados no estudo de fatores associados, utilizou-se o Modelo de Resposta Gradual, 
que é um modelo particular para itens não dicotômicos. Nesse caso, cada um dos índices é considerado como 
uma variável latente, medida a partir dos itens definidos anteriormente. 

O Modelo de Resposta Gradual representa a probabilidade de se escolher uma determinada categoria de um 
item, sendo essas categorias ordenadas entre si. Sua representação matemática é dada por:

 
em que,

• Xij é a resposta fornecida pelo j-ésimo indivíduo à i-ésima categoria;

•	 k = 1, 2, ..., m  representa cada uma das categorias, sendo m a categoria associada ao maior valor de θ;

•	 θj é a medida do indicador para a j-ésimo indivíduo;

•	 ai é o parâmetro de discriminação do i-ésimo item;

•	 bi,k é o parâmetro de locação da k-ésima categoria do item i, com 
 

Quanto maior o valor de θ, maior é a probabilidade do indivíduo “acertar” o item, ou seja, alcançar a categoria 
mais alta de resposta.

A representação gráfica do modelo pode ser exemplificada pelo gráfico seguinte.

Considere que esse item corresponda à renda familiar, utilizada na construção do índice socioeconômico e 
definida em 5 categorias: 

1. Até R$ 850,00;

2. De R$ 851,00 a R$ 1.275,00;

3. De R$ 1.276,00 a R$ 2.125,00;

4. De R$ 2.126,00 a R$ 4.250,00;

5. Mais de R$ 4.250.

O gráfico mostra que alunos com índice socioeconômico até -1 apresentam maior probabilidade de possuírem 
renda familiar de até R$ 850,00. Alunos com índice entre -1 e 0 apresentam maior probabilidade de possuírem 
renda familiar de R$ 851,00 a R$ 1.275,00 e alunos com índice acima de 2.7, aproximadamente, apresentam 
maiores chances de se enquadrarem no grupo com renda acima de R$ 4.250,00.

Quando maior o valor do índice, maior é a probabilidade do aluno alcançar a categoria mais alta do item. Essa 
interpretação é dada de maneira similar aos demais índices e itens.
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A.2. MODELOS LINEARES HIERÁRQUICOS

A.2.1. ESTRUTURA DE DADOS HIERÁRQUICOS

Dados com estrutura hierárquica são frequentemente encontrados em pesquisas sociais. Um exemplo 
tradicional é o estudo na área de educação em que se deseja relacionar, por exemplo, as notas dos alunos com 
o tempo de experiência do professor e o nível socioeconômico médio da turma. Nesta situação, os estudantes 
são agrupados em turmas, as turmas em escolas, as escolas em distritos escolares, e assim por diante, 
com variáveis descrevendo características dos alunos e das turmas. Os modelos hierárquicos, ou modelos 
multiníveis, são uma classe importante de modelos de regressão adequados para representar dados com tal 
estrutura, pois incorporam explicitamente o efeito de conglomeração das unidades de análise, permitindo 
medir a variabilidade entre elas.

A.2.2. APLICAÇÕES DE MODELOS LINEARES HIERÁRQUICOS

Comumente, dados sociais e do comportamento têm uma estrutura em vários níveis, por isso são chamados 
de multiníveis ou hierárquicos. Por exemplo, podemos ter várias observações repetidas (encaixadas) para 
uma mesma pessoa. Estas pessoas também podem ser encaixadas dentro de unidades organizacionais, 
tais como turma ou escolas. Por sua vez, as unidades organizacionais, podem ser encaixadas dentro de 
comunidades, dentro de estados, e mesmo dentro de regiões. Com modelos lineares hierárquicos, cada um 
dos níveis nesta estrutura é formalmente representado por seus próprios submodelos. Estes submodelos 
expressam o relacionamento de variáveis dentro de um dado subnível, e especificam como variáveis em um 
nível influenciam relações ocorrendo em outro. Embora qualquer número de níveis possa ser representado, 
as características estatísticas essenciais são encontradas nos modelos básicos de dois níveis, que são o foco 
principal deste trabalho. Assim, teremos:

 � Nível 1: Aluno
 � Nível 2: Escola

Considere-se o relacionamento de uma única variável preditora estudante-nível (indicaremos o Nível 
socioeconômico por NSE) com a variável resposta estudante-nível (conhecimento em matemática, por 
exemplo), dentro de uma população de escolas. Considere-se também uma amostra aleatória de escolas de 
uma população com J Escolas, um número relativamente grande, com  alunos na escola j. 
O modelo nível 1 (Aluno) pode ser escrito como:

 ,          (1)

i=1,2,…,nj;  j=1,2,…,J. Assumindo que rij é normalmente distribuído com variância homogênea para as escolas, 
ou seja, rij~N(0,σ2). Note-se que os parâmetros de intercepto (β0j) e de inclinação (β1j) são subscritos por j, o qual 
permite que cada escola tenha o seu próprio intercepto e inclinação. Para cada escola, eficiência e igualdade 
são descritos por estes parâmetros, onde β0j representa o desempenho médio dos alunos da escola j que tem 
a variável Xij numericamente nula (referência), e β1j representa o acréscimo no desempenho esperado quando 
a variável Xij é aumentada em uma unidade. 
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Neste ponto, procede-se a fazer a inclusão do nível 2 (Escola), através de 

β0j=γ00+γ01Wj+u0j      

β1j=γ10+γ11 Wj+u1j 

onde Wj é, por exemplo, a escolaridade do professor da escola j. Também é frequente e conveniente assumir 
que o intercepto e o inclinação têm distribuição normal bivariada através da população de escolas, com:
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ijijjjij rXY ++= 10 ββ   ,                                                (1) 

 
 Assumindo que  é normalmente distribuído com variância homogênea para 

as escolas, ou seja, . Note-se que os parâmetros de intercepto ( ) e de inclinação ( ) são 

subscritos por j, o qual permite que cada escola tenha o seu próprio intercepto e inclinação. Para cada 

escola, eficiência e igualdade são descritos por estes parâmetros, onde  representa o desempenho 

médio dos alunos da escola j que tem a variável  numericamente nula (referência), e  representa o 

acréscimo no desempenho esperado quando a variável  é aumentada em uma unidade.  

Neste ponto, procede-se à fazer a inclusão do Nível 2 (Escola), através de  
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onde  

0γ  é média escolar comum para a população de escolas; 

00τ  é a variância populacional entre a médias escolares; 

1γ  é o NSE-conhecimento médio para a população; 

11τ  é a variância populacional entre as inclinações; e  

01τ  é a covariância populacional entre inclinações e interceptes.  

Um valor positivo de 01τ  implica que escolas com médias altas tendem também a ter inclinações 

positivas. O conhecimento destas variâncias e covariâncias levam diretamente a uma fórmula para calcular 

a correlação populacional entre as médias e inclinações. 
 

( ) ( ) 2/1
01000110 /, τττββρ =jj (2) 

Na prática, não conhecemos os valores verdadeiros dos parâmetros populacionais ( 0γ , 1γ , 11τ , 00τ ,
01τ ) nem das médias escolares individuais verdadeiras e inclinações ( j0β  e j1β ), de forma que todos têm 

que ser estimados. 

onde 

  γ0 é média escolar comum para a população de escolas;

  γ00  é a variância populacional entre a médias escolares;

  γ1 é o NSE-conhecimento médio para a população;

  t11 é a variância populacional entre as inclinações; e 

  t01  é a covariância populacional entre inclinações e interceptes. 

Um valor positivo de t01  implica que escolas com médias altas tendem também a ter inclinações positivas. 
O conhecimento destas variâncias e covariâncias leva diretamente a uma fórmula para calcular a correlação 
populacional entre as médias e inclinações.
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Na prática, não conhecemos os valores verdadeiros dos parâmetros populacionais ( 0γ , 1γ , 11τ , 00τ ,
01τ ) nem das médias escolares individuais verdadeiras e inclinações ( j0β  e j1β ), de forma que todos têm 

que ser estimados. 

Na prática, não conhecemos os valores verdadeiros dos parâmetros populacionais (γ0 , γ1 ,t11 ,t00 ,t01) nem das 
médias escolares individuais verdadeiras e inclinações (β0j e β1j), de forma que todos têm que ser estimados.

Naturalmente, podem haver vários índices que impactam no desempenho dois alunos, de forma que o modelo 
pode ser bem mais complexo. Neste caso, com base nas variáveis (Índices de I1 a I10) apresentadas, os 
modelos terão formas do tipo:
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onde m é o número de preditoras no nível Escola.
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A.2.3. APLICAÇÕES DE MODELOS LOGÍSTICOS HIERÁRQUICOS COM CATEGORIAS ORDINAIS

A mesma estrutura de níveis descrita no modelo no Anexo A.2.2 é considerada para esse modelo. Entretanto, 
neste modelo não estamos mais interessados diretamente na proficiência, e sim nos níveis de proficiência, 
a saber:

Categoria 1: abaixo do básico

Categoria 2: básico 

Categoria 3: adequado 

Categoria 4: avançado

O modelo nível 1 (Aluno) pode ser escrito como

i = 1,2..., nj; j = 1,2...,J, onde X1j,..., Xqj são variáveis associadas ao nível aluno,  δ2 e δ3 são constantes associadas 
às probabilidades nos níveis 2 e 3, respectivamente. Considere P(Y=1|x) a probabilidade de um determinado 
aluno pertencer à Categoria 1 (abaixo do básico), P(Y≤2|x) a probabilidade de um aluno pertencer às Categorias 
1 e 2 (até o nível básico), P(Y≤3|x) a probabilidade de um aluno pertencer às Categorias 1, 2 e 3 (até o nível 
adequado) e P(Y≤4|x)=1 como sendo a probabilidade de um aluno pertencer às Categorias 1, 2, 3 e 4 (até o 
nível avançado). Note que, neste modelo em particular, não temos efeito aleatório no nível 1.

Neste ponto, procede-se a fazer a inclusão do Nível 2 (Escola), através de 

onde W1j é, por exemplo, o tempo de experiência profissional, em anos, do professor da escola j e uqj ~ N(O,τq ).
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