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RESUMO  

 

Yuri de Macedo Passuelo, Escolas Públicas em Tempo Integral e Desempenho Escolar: 

uma Análise para o Estado de São Paulo (2013-2017). 70 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso. – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Os programas de escola em tempo integral tem sido uma das principais políticas públicas 

utilizadas pelas diferentes esferas administrativas brasileiras na tentativa de melhorar o 

desempenho educacional. Este trabalho avalia o efeito dos programas de escola integral nas 

escolas públicas do Estado de São Paulo (ETI e PEI), para os exames de língua portuguesa e 

matemática da Prova Brasil entre os anos de 2013 e 2017, para os alunos dos últimos anos do 

ensino fundamental ciclo I e ciclo II, por meio do método empírico Average Treatment Effect 

on Treated e Propensity Score Matching. Os principais resultados apontam que os alunos 

participantes dos programas obtêm em média maiores níveis de proficiência tanto em Língua 

Portuguesa quanto em Matemática tanto nos 5ºs quanto nos 9ºs anos do ensino fundamental, 

principalmente para os anos de 2015 e 2017. Além disso, são observados maiores níveis de 

proficiência em Matemática do que em Língua Portuguesa e níveis diferentes de proficiência 

entre os programas analisados. 

 

Palavras-chave: Escola em tempo Integral. Política Pública. Prova Brasil. Propensity Score 

Matching



 

 

ABSTRACT 

 

Yuri de Macedo Passuelo, Full-Time Public Schools and School Performance: An 

Analysis for the State of São Paulo (2013-2017). 2020. XXX f. Trabalho de Conclusão de 

Curso – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The full time school programs have been one of the main public policies used by the different 

Brazilian administrative spheres in an attempt to improve educational outcome. This work 

evaluates the effect of the full time school programs in the state of São Paulo (ETI and PEI), 

for the Portuguese and mathematics exams of the Prova Brazil exam between the years 2013 

and 2017, for students of the last year of elementary and junior high school, through Average 

Treatment Effect on Treated and Propensity Score Matching. The main results indicate that 

the programs obtain, on average, higher levels of proficiency both in Portuguese and in 

Mathematics both in the 5th and 9th years of elementary school, mainly for the paired years of 

2015 and 2017. In addition, greater proficiency levels are observed in Mathematics than in 

Portuguese and different levels of proficiency between the programs analyzed. 

 

Keywords: Full Time School. Public Policy. Prova Brasil exam. Propensity Score Matching
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     1 Introdução 

 

Durante as décadas de 1990 e 2000, muitos países latino-americanos incluindo o Brasil se 

esforçaram no sentido de universalizar a educação e conseguir que grande parte das crianças 

fosse matriculada nas escolas, como apontam Trevisol e Mazziani (2018). O conjunto de 

estudos analisado por Santos et al. (2019) evidencia o papel de programas sociais como o 

Bolsa Família no combate à miséria e ao mesmo tempo na expansão da escolarização. No 

entanto, relatórios da OCDE apontam a existência de um gap nos resultados entre os alunos 

brasileiros e os de outros países em exames internacionais como o Programme for 

International Student Assessment (PISA)1. Nos últimos dois exames realizados em 2015 e 

2018, o Brasil figurou entre as últimas posições tanto nas provas de matemática quanto na de 

ciências, sendo que em 2018 ficou na 72° posição no exame de matemática e em 67° na prova 

de ciências entre 79 países, já em leitura, conseguiu alcançou posições um pouco melhores, 

figurando na 59° posição de 78 países participantes. Diante desse cenário, nota-se o desafio 

que levou a adoção de diversas estratégias e programas criados com o intuito de aprimorar o 

desempenho acadêmico e a aprendizagem no país no período recente.  

 

Para analisar essas diferentes iniciativas, surgiu uma ampla literatura empírica voltada à 

avaliação de políticas públicas na área de educação que discute o impacto de diferentes 

fatores no desempenho escolar de alunos. Entre eles, é possível destacar o tamanho da classe, 

o tempo de instrução2 e até mesmo a infraestrutura e diversidade nas escolas. Estes fatores são 

explorados empiricamente com o intuito de entender como podem ser priorizados ou podem 

direcionar a atuação do Estado. 

 

Dentro do contexto brasileiro, uma das principais políticas educacionais adotadas no período 

recente foi o das escolas de tempo integral, que consistem na extensão do período de 

permanência dos estudantes nas escolas. Existem diversas variações nos planos pedagógicos 

desse tipo de intervenção, mas dentro do contexto nacional dois programas públicos podem 

ser destacados. O primeiro é o projeto de escola integral de Pernambuco, referência pelo 

impacto que obteve em indicadores como IDEB, e o segundo é o Programa Mais Educação 

que busca destinar recursos federais para escolas públicas das esferas Estadual e Municipal 

 
1 Programa da própria OCDE que busca avaliar o desempenho de alunos da faixa etária de 15 anos por meio de 

exames nas disciplinas de linguagens, matemática e ciências, que é aplicado a cada três anos tanto a membros 

quanto não membros da organização. 
2 Ao longo deste trabalho a palavra “instrução” é utilizada como sinônimo do tempo que o aluno passa na escola. 
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com o objetivo de financiar a implementação de programas de escola integral sob supervisão 

pedagógica. 

 

O Estado de São Paulo não é uma exceção, com a implementação de dois programas 

diferentes. O programa Escola em Tempo Integral (ETI) já havia sido implementado em 

meados de 2006, com o objetivo de promover atividades esportivas e culturais como 

complemento às atividades em sala de aula, e durante sua trajetória sofreu algumas alterações 

de grade curricular e estrutura, chegando à sua versão final em 2011. Paralelamente a partir de 

2012 houve a implementação de um novo desenho de programa, que recebeu o nome de 

Programa de Escola Integral (PEI)3. 

 

A contribuição deste trabalho dentro da literatura de avaliação de políticas públicas 

educacionais se dá ao analisar duas experiências recentes e distintas de programas de Ensino 

Integral para o caso da rede pública Estadual de São Paulo. 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar os programas de escolas integrais do Estado de São 

Paulo (ETI e PEI) para o período entre os anos de 2013 a 2017. O intuito é investigar se esses 

programas melhoraram o desempenho acadêmico dos alunos participantes em comparação 

com alunos de mesmas características da rede pública estadual, porém que estudaram em 

escolas que não participaram de nenhum programa. As comparações não são necessariamente 

efetuadas em todos os anos para ambos os programas e séries escolares, e sim condicionadas a 

disponibilidade de dados de cada série escolar e no dos programas. 

 

Para a avaliação do impacto dos programas de Escola em Tempo Integral, foi utilizado o 

método de ATT (Average Treatment Effect on Treated) associado ao PSM (Propensed Score 

Matching), onde um conjunto de características observáveis relacionados tanto à realidade do 

Estudante quanto da Escola serão utilizadas para criar um score de propensão. Com base no 

score calculado, é realizada a etapa de Matching entre estudantes tratados (participantes do 

programa) e não tratados (não participantes) visando selecionar grupos de estudantes com 

características similares e permitindo que a comparação das proficiências entre eles ocorra 

sem viés de seleção. 

 
3 A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo planeja que até 2023, mais de mil unidades da rede Estadual 

participem do programa. Essa meta de expansão, no entanto, não se trata apenas de um plano Estadual, mas uma 

expansão do ensino integral já prevista no plano nacional de educação. 
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Os conjuntos de dados utilizados para a avaliação foram a Prova Brasil, como fornecedor de 

informações de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática, além de características a 

nível aluno por meio do questionário socioeconômico, o Censo Escolar como fonte de 

informações a nível escola e a relação de escolas participantes de cada programa 

disponibilizadas pelas Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP). 

 

Os resultados alcançados indicam efeitos positivos do programa PEI sobre as proficiências em 

Língua Portuguesa e Matemática tanto nos 5ºs quanto nos 9ºs anos em todos os anos 

analisados, com efeitos mais fortes sobre matemática do que Língua Portuguesa. Já o 

programa ETI, também apresenta efeitos positivos tanto em Língua Portuguesa quanto em 

Matemática, porém esses efeitos não se mostram significantes no caso de Língua Portuguesa, 

e se mostram mais fortes no caso de Matemática. 

 

A presente monografia está organizada em 5 seções além desta introdução. Na seção 2 é 

apresentada a revisão da literatura referente à análise de impactos sobre o efeito de programas 

com aumento tempo de instrução no desempenho escolar e sobre a avaliação de experiências 

relativas a programas de escola em tempo integral no Brasil. Na seção 3 é exposto um 

panorama geral a respeito da estrutura e do funcionamento dos programas de ensino em 

tempo integral avaliados, respectivamente os programas ETI e PEI. Na seção 4, são 

detalhadas as fontes de dados utilizadas e como se deu a seleção de variáveis para a avaliação 

dos programas, a metodologia aplicada e os testes de robustez aplicados. Já a seção 5 

apresenta os resultados centrais deste trabalho com uma análise pré e pós aplicação da 

metodologia, conjuntamente com os exercícios de robustez. Por fim, na seção 6 contém a 

conclusão com os principais resultados encontrados para os programas destacando as 

diferenças entre eles.  
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2 Revisão da Literatura 

 

Diversos estudos empíricos buscam avaliar como o tempo de instrução impacta o aprendizado 

e o desempenho acadêmico dos alunos. Lavy (2015) busca entender o quão importante é o 

tempo de instrução em determinada disciplina para explicar o desempenho de um aluno, 

usando dados do PISA para 2006 com uma amostra de diversos países4. O autor mostra que o 

tempo de instrução tem associação positiva com os resultados do PISA e evidencia um efeito 

marginal decrescente, sendo que quanto maior o número de horas aulas que o aluno já tem 

menor o acréscimo marginal que uma hora adicional terá sobre o seu desempenho. Ao mesmo 

tempo, o autor não encontra diferenças significativas entre o número que horas de instrução 

entre países em desenvolvimento e desenvolvidos que possa justificar o gap de desempenho 

no PISA. 

 

Rivkin e Schuman (2015) buscam identificar se uma variação do tempo de instrução em 

determinadas disciplinas tem efeito direto sobre o desempenho dos estudantes. A partir de 

uma amostra de vários países utilizando dados sobre a qualidade de aula e do ambiente 

escolar, os autores evidenciam que o tempo de instrução tem efeito positivo sobre o 

desempenho dos alunos no PISA de 2009. No entanto, chamam atenção para o fator 

condicional que o aumento de tempo de instrução tem no aprendizado dos alunos. Em 

determinados casos quando a qualidade mensurada da aula é mais baixa ou onde ambiente de 

sala de aula não é muito bom, o aumento do número de horas/aula de instrução afeta 

positivamente o desempenho dos alunos. 

 

Cattaneo et al. (2017), na mesma linha que Lavy (2015) e Rivkin e Schuman (2015), analisam 

o efeito do tempo de instrução sob o desempenho acadêmico, porém com o objetivo de 

entender como a diferença do tempo de instrução impacta os resultados dentro de um país 

específico, a Suíça. A escolha por apenas um país é uma tentativa de controlar os efeitos fixos 

do país, dos alunos e das escolas, principalmente aqueles relacionados às variações no 

currículo escolar, que podem influenciar na identificação do impacto. Os resultados mostram 

efeito positivo, mas com magnitude menor do que a encontrada em estudos anteriores e que é 

 
4 A amostra conta com a totalidade dos membros da OCDE, o conjunto de países do ex-bloco soviético e países 

em desenvolvimento como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Indonésia, Jordânia, Tailândia, Tunísia e 

Uruguai. 
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sensível à especificação escolhida. O estudo também mostra a existência de um resultado 

marginal decrescente do tempo de instrução sobre o desempenho. 

 

Em Battistin e Meroni (2016), os autores analisam o efeito de um programa financiado por 

um fundo da União Europeia que promove aulas de reforço em determinadas escolas na 

região sul da Itália com desempenho inferior à média estabelecida. Utilizando da estratégia de 

diferenças em diferenças (DID) para os anos escolares de 2009/2010 e 2010/2011, os 

resultados encontrados são heterogêneos e similares aos de Rivkin e Schuman (2015). Apenas 

as escolas do tercil de pior desempenho apresentaram melhora em matemática, mas não há 

nenhum efeito em linguagens. Já as escolas que pertenciam aos demais tercis não 

apresentaram impactos significativos.  

 

Os artigos até aqui apresentados mostram no geral uma conclusão positiva acerca do impacto 

do tempo de horas aula sobre o desempenho acadêmico, porém em sua maioria condicionados 

a outros fatores, como a qualidade da aula e do ambiente escolar. Essa variação dos efeitos 

encontrados e da sensibilidade à escolha das variáveis pode ser melhor descrito em Aronson 

et al (1999). Este estudo investigou como as diferentes manifestações de uma expansão do 

tempo permanência nas escolas impactam o desempenho do aluno. De acordo com os autores, 

o tempo de permanência na escola pode ser dividido em quatro tipos. O primeiro deles é o 

chamado allocated time, que é o tempo genérico dos números de dias/horas totais que um 

aluno passa dentro da escola. Já o segundo tipo pode ser dividido entre instructional time e 

non instructional time, que são respectivamente a parte do tempo que o estudante está dentro 

da sala tendo aula ou em atividades não relacionadas a aulas. O terceiro tipo é chamado pelos 

autores de engaged time, que seria o tempo destinado exclusivamente ao aprendizado do 

aluno, não necessariamente relacionado com a prática de exercícios ou atividades, e por 

último existe o chamado academic learning time, que seria o tempo na qual o estudante 

realmente está adquirindo aprendizado. Dessa forma, existe um funil que separa o tempo em 

escola do tempo de aprendizado. Programas que desejam realmente aumentar o aprendizado 

dos alunos e, por consequência o desempenho destes nos exames de avaliação, devem se ater 

a esse funil, e desenhar estratégias que busquem não só aumentar o allocated time, mas que 

aumentem o academic learning time. 

 

Muitas vezes o tempo extra de instrução ou mais horas/dias de allocated time, não se mostram 

eficientes para o ganho de aprendizagem e, consequentemente para o desempenho dos alunos, 
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devido a fatores como deficiência no currículo escolar, professores mal preparados, problemas 

de atenção e foco dos alunos. Justamente devido a esse fato não existe uma concordância a 

respeito do impacto de escolas integrais no desempenho acadêmico dos alunos. 

Primeiramente os programas de escolas integrais podem sofrer variações no seu projeto, e 

nem todos os projetos visam unicamente a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos.  

 

Dentro da temática brasileira sobre variáveis que analisam o impacto no desempenho escolar 

Menezes Filho (2007) faz uma análise mais específica, buscando entender os principais 

determinantes do desempenho dos alunos em matemática no SAEB (Sistema de avaliação do 

ensino básico) para o ano de 2003, considerando os alunos dos últimos anos do ensino 

fundamental I e II e do ensino médio. Os resultados sugerem que os componentes que melhor 

explicam o desempenho no exame, são o background familiar, e características individuais 

como atraso escolar, a existência de reprovação prévia e o número de horas aulas que o aluno 

teve. 

 

Vasconcellos e Hermeto (2015) analisam o programa de Escola Integral em Belo Horizonte 

entre 2007 e 2011, utilizando a técnica DID e diversas especificações, os resultados mostram 

um efeito positivo do programa nos resultados do exame do Sistema de Avaliação da 

Educação Fundamental das Escolas da Prefeitura de Belo Horizonte (Avalia BH).  

 

Rosa et al. (2020) analisa os efeitos da implementação do programa de escola em tempo 

integral no Estado de Pernambuco, o programa destinado a escolas do Ensino Médio aumenta 

em 50% a carga horaria de aulas de Matemática e 20% a carga horaria de aulas de Língua 

Portuguesa, a avaliação é efetuada por meio da metodologia de Diferences in Diferences in 

Diferences (DIDID), os autores buscam estimar se a implementação teve efeitos sobre os 

scores de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática nas provas do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE) entre os anos de 2010 e 2016.  Os 

resultados encontrados indicam efeitos positivos associados aos programas nos resultados de 

Língua Portuguesa e Matemática e se mostraram consistentes sobre diversas especificações. 

 

Já Hermeto et al. (2016) analisam o programa de escolas integrais no Estado do Tocantins. 

Utilizando os dados do Censo Escolar e da Prova Brasil5, os autores analisam o desempenho 

 
5 Neste trabalho, as duas principais fontes de dado também são o Censo Escolar e a Prova Brasil 
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do aluno e outros fatores como a probabilidade de o estudante estar trabalhando e o gosto 

pelas disciplinas. Os resultados são obtidos em duas fases, primeiramente pareando os alunos 

por escore de propensão, e depois mensurando o efeito médio por meio de uma regressão 

DID. Assim, os resultados apontam que os alunos das instituições que sofreram a intervenção 

do programa não apresentaram resultado superior em exames de escala nacional como a Prova 

Brasil, porém estes mesmos alunos apresentam menor probabilidade de virem a querer 

trabalhar, e maior gosto pelo estudo. 

 

Almeida et al. (2015) analisam o impacto do programa Mais Educação sobre as taxas de 

abandono e sobre os resultados da Prova Brasil para os anos de 2008 e 2011. O programa 

consiste em destinar recursos do Governo Federal diretamente para as escolas que devem, em 

contrapartida, realizar atividades complementares no contraturno das aulas, sendo estas 

escolhidas entre uma gama de atividades que vão desde culturais e esportivas, até aulas de 

reforço com acompanhamento pedagógico. O programa busca elevar em 50% o dia letivo 

médio das escolas brasileiras, que é de cerca de 4,5 horas. Os resultados mostram 

primeiramente que a maioria das escolas participantes do programa têm maiores taxas de 

abandono e piores resultados nos exames como a Prova Brasil. No entanto, programa têm 

impacto heterogêneo, de acordo com os autores, dependendo das séries e do período (curto e 

médio prazo), variando entre impacto não significativo ou significativo mas negativo sobre os 

resultados da Prova Brasil. Parte desse impacto pode ser atribuído ao pouco tempo de 

maturação do programa e devido ao aumento da participação dos alunos no exame da Prova 

Brasil, que pode ter provocado uma diminuição do desempenho médio nesses testes.  

 

Oliveira e Terra (2018) também realizam uma análise do programa Mais Educação em âmbito 

federal, porém buscando avaliá-lo quanto a priorização de escolas que tivessem ao menos 

50% de seus estudantes beneficiados pelo Bolsa Família. Os autores buscam identificar se o 

programa promoveu algum efeito positivo dentro de um conjunto de variáveis como o 

rendimento escolar, por meio da Prova Brasil, e as taxas de abandono aprovação e reprovação, 

por meio dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). A estratégia utilizada é uma regressão descontinua que avalia se houve uma 

mudança de tendência depois da alteração do programa. Os resultados indicaram que apesar 

de focar em escolas mais vulneráveis, o programa não gerou melhora nos indicadores 

analisados, tendo um resultado na linha do apresentado por Almeida et al. (2015). 
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Em resumo, existem evidências e estudos que apontam a influência do tempo de instrução no 

desempenho acadêmico, porém considerando as avaliações de escola em tempo integral no 

Brasil os resultados são controversos. Alguns indicam efeito positivo quanto a redução da 

probabilidade de a criança vir a trabalhar, já outros estudos indicam que as escolas integrais 

não se mostram significativas sobre uma gama de indicadores como desempenho, taxa de 

abandono e permanência. 

 

Uma possível razão para tais resultados, explorada em Aronson et al. (1999), é que o mero 

aumento do tempo de permanência de alunos nas escolas não se resume em maior 

aprendizado e, portanto, do desempenho dos mesmos. Segundo os autores, o tempo extra de 

permanência dos alunos nas escolas se difere do tempo de instrução e de aprendizado. Outro 

aspecto de extrema importância é a importância do background familiar, como evidenciado 

por Barros et al. (2001) e Menezes Filho (2007). Para eles, grande parte do desempenho 

acadêmico no Brasil se deve a variáveis como educação dos pais e a renda familiar, no 

entanto, tais informações que nem sempre estão disponíveis.  
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3 Políticas públicas de Ensino em Tempo Integral no Estado de São Paulo 

O presente capítulo busca apresentar um panorama geral dos programas de Escola em Tempo 

Integral implementados nas escolas públicas estaduais em São Paulo. São apresentados os 

elementos centrais e as origens dos dois programas analisados (PEI e ETI), além de realizar 

uma comparação das principais características dos programas. 

 

3.1 Programa PEI 

O PEI foi implementado nas escolas estaduais de São Paulo em 2012 como um novo modelo 

de educação em tempo integral. Inicialmente o programa teve foco em escolas de ensino 

médio, mas ao longo do tempo se expandiu para o ensino fundamental I e II. O programa foi 

concebido como parte do programa “Educação — Compromisso de São Paulo”, onde o 

desenho de um novo programa de escola integral está ligado a um dos pilares do programa. 

 

O programa foi desenhado para englobar o currículo nacional comum e acrescentar um 

conjunto de atividades complementares e diversificadas na formação do aluno. Conforme 

mostra a Tabela 19 no apêndice, estas atividades incluem aulas de Inglês, aulas práticas de 

informática e ciências, horário dedicado à orientação de estudo, construção de um projeto de 

vida e a de clubes juvenis.   

O intuito por parte da SEESP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) com esse 

conjunto de formações adicionais ao aprendizado do aluno com relação as disciplinas, i) 

desenvolver aptidões individuais como a responsabilidade individual, social e institucional 

(no ambiente escolar); ii) desenvolver a criatividade e a capacidade de trabalho em grupo, por 

meio da criação de agremiações estudantis; e iii) desenvolver um maior protagonismo quanto 

à resolução de problemas relacionados a assuntos da vida pessoal e do ambiente escolar. Os 

alunos também têm a oportunidade de realizar aulas de reforço e atividades de recuperação 

SEESP (2014).  

Com esse enfoque em atividades complementares e diversificadas, a estrutura das escolas é 

adaptada para fornecer as atividades e consistem em salas de leituras, e laboratórios para 

práticas experimentais de informática e ciências (Física, Química e Biologia). 

Além de uma mudança na matriz curricular da escola, as diretrizes do programa também 

estabelecem um regime de contratação da gestão escolar diferenciado. Os professores que 

atendem as escolas do PEI são colocados sob um regime de trabalho diferente dos professores 

das demais unidades da rede estadual de ensino. Esse regime é chamado de Regime de 
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Dedicação Plena e Integral (RDPI)6 que prevê que o professor passa a atuar de forma 

exclusiva no programa por um período de 40 horas semanais e é concedida uma gratificação 

adicional de cerca de 75% com base na faixa salarial.  

A contratação de novos professores para o programa também é feita de forma diferente, 

contemplando uma série de requisitos como ser professor da rede estadual com três anos de 

experiência e formado em um curso de Licenciatura relacionado com as matrizes curriculares 

do Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino Médio. 

Quanto à gestão (diretores) os requisitos também são relacionados à experiência, de no 

mínimo três anos como diretor, e, caso também atue como docente, são necessários oito anos, 

além de possuir curso superior em pedagogia ou pós-graduação na área da educação. 

Como estabelecido por SEESP (2014), a equipe escolar como um todo é submetida a 

avaliações de desempenho, que são feitas pelo quadro de docentes e pela equipe supervisora 

do projeto pedagógico e implementação do programa. As competências avaliadas englobam 

itens como protagonismo, didática e domínio do conhecimento, formação contínua do 

profissional e autodesenvolvimento, gestão, relacionamento e corresponsabilidade, 

criatividade e solução de problemas e, por último, difusão e multiplicação de boas práticas de 

ensino. 

Inicialmente o programa contou com um conjunto de escolas de referência colocadas como 

escolas piloto, e a partir do ano seguinte (2013) novas escolas foram introduzidas no 

programa. A implementação do programa em si não impõe muitas restrições às unidades 

interessadas e o processo de inscrição da escola é aberto a todas as unidades escolares. Pelas 

próprias diretrizes do programa, tanto a equipe de gestão escolar quando a comunidade de 

pais e alunos deve participar da decisão de inscrição no programa. Inicialmente, o interesse e 

a proposta de inscrição partem da gestão escolar (diretores) que devem apresentá-la a toda a 

comunidade escolar, e então a decisão é tomada em conjunto. A Secretaria de Educação 

seleciona as próximas escolas participantes a partir do conjunto de escolas inscritas.  

A escola escolhida para receber o programa pode de forma inicial manter sua estrutura 

docente e pedagógica, desde que ela se enquadre sob o regime de dedicação do programa, e 

seja colocada sob um período de adaptação. Ao fim desse período, a gestão será avaliada sob 

as métricas dispostas pelo programa. 

 
6
 O RDPI foi instituído pela lei complementar Nº 1.164, de 04 de janeiro de 2012 
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É natural que, com a implementação deste tipo de programa, exista um aumento de procura 

por matrículas nas unidades escolares contempladas. Para evitar a substituição de alunos que 

já estavam matriculados na unidade por novos, é dada prioridade aos discentes da unidade e 

caso existam vagas remanescentes, novas matrículas de alunos de outras unidades serão 

permitidas.  

 

3.2 Programa ETI 

O ETI tem suas origens entre os anos de 2005 e 2006, período em que já se iniciavam 

discussões a respeito de planos de desenvolvimento da educação em tempo integral no Brasil. 

Seu objetivo inicial foi oferecer, no contraturno das aulas, os espaços da escola para o 

desenvolvimento de atividades esportivas e culturais. O público principal do ETI foi 

inicialmente focado em unidades escolares estaduais que se localizassem em regiões com 

baixo índice de desenvolvimento humano. Informações e detalhes sobre o ETI não estão 

disponíveis7 e, com isso não está claro como exatamente se dá o processo de escolha das 

escolas e de transição.  

 

Em sua concepção o programa ETI não previu uma mudança na estrutura das escolas e nem 

alterações no regime de dedicação dos professores e diretores, contando com a mesma equipe 

escolar padrão do sistema de educação do Estado.  

Ao longo dos anos, o programa passou por modificações na matriz curricular, com as versões 

mais recentes implementadas entre os anos de 2016 e 2017, tais mudanças começaram a 

ocorrer com maior intensidade a partir dos anos de 2011 e 2012, mas ficaram restritas ao 

desenho da matriz curricular e não se expandiram para assuntos relacionados a estrutura da 

escola e a mudanças dos regimes de dedicação da docência e da gestão escolar.  

Em 2006, o currículo era dividido em duas partes, a base nacional comum (com a carga 

horária relacionada ao ensino de Língua Portuguesa Matemática, Geografia, História, 

Ciências, Educação Física e Educação Artística) e as chamadas oficinas curriculares. Essas 

oficinas curriculares se dividem em 5 categorias sendo elas Orientação para estudos e 

pesquisa; Atividades de linguagem e matemática; Atividades artísticas; Atividades esportivas 

 
7 Houve tentativas de contato com membros da coordenação do programa na SEESP com o objetivo de entender 

os critérios de seleção das escolas para o programa, porém não foram obtidas respostas 
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e motoras e Atividades de participação social. Ao todo essas atividades compunham uma 

carga horária semanal de 45 horas, conforme mostra a Tabela 20 no Apêndice. 

A partir de 2016 e 2017 algumas modificações foram realizadas na matriz curricular que 

resultaram em um formato mais parecido com o das PEIs, Um exemplo dessa adaptação 

ocorreu em 2016 quando o formato da parte diversificada sofreu uma redução da oferta de 

atividades restringindo-a à Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Leitura e Produção de 

Textos, experiências matemáticas, projeto de vida, orientação de estudos e disciplinas 

eletivas, ou seja, houve uma redução de cerca de 8 aulas, retirando as oficinas curriculares 

destinadas a práticas esportivas e culturais, além das aulas de Saúde e Qualidade de Vida, 

Filosofia e Empreendedorismo social e foram adicionadas as disciplinas de Projeto de Vida e 

Disciplinas eletivas. A última versão da Matriz Curricular do programa ETI pode ser vista na 

Tabela 21 do apêndice. 

 

3.3 Comparação dos programas 

As diferenças entre os programas podem ser primeiramente destacadas no objetivo e formato 

de cada um deles. O ETI é uma primeira abordagem de modelo de educação integral, 

enquanto o PEI é um novo modelo de escola integral como parte da reestruturação do sistema 

educacional do Estado de SP.  

O programa ETI tem como por objetivo oferecer atividades esportivas e culturais no contra 

turno do ensino regular da base nacional comum, aumenta o tempo de permanência do 

estudante nas instalações das escolas, mas não necessariamente esse tempo é relacionado a 

utilização de mais horas aulas. Já o programa PEI, também oferece atividades no contra turno, 

porém essas atividades, diferentemente do programa ETI buscam desenvolver o aluno em 

outras frentes, oferecendo clubes juvenis, orientação de estudos, quando necessário aulas de 

reforço e a criação de um projeto de vida, ou seja, o programa também visa desenvolver 

outras habilidades que não só as expostas na base curricular comum.  

 

A matriz curricular inicial do ETI previa uma maior carga horária semanal, e contava com 

uma maior variedade de atividades, sendo 9 horas das 20 horas de oficinas curriculares 

dedicadas a atividades esportivas e culturais. Já o PEI divide sua grade em dois blocos que 

totalizam menor quantidade de horas aula na semana, porém tem um foco maior no tempo 
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dedicado a orientação de estudos, língua estrangeira, e às atividades de projeto de vida e 

protagonismo juvenil. Ao longo do tempo a matriz curricular do ETI foi modificada e passou 

a contar com menos opções de oficinas curriculares e de horas/aula dedicadas. No entanto, 

foram incorporadas opções que antes só existiam originalmente no programa PEI, como 

orientação de estudos, disciplinas eletivas e projeto de vida. 

Além das diferenças quanto à matriz curricular, os programas também diferem quanto à 

estrutura docente e de gestão escolar. Como já comentado, o PEI instituiu uma mudança no 

funcionamento de toda estrutura de docência e gestão escolar, que inclui novo regime de 

remuneração exclusiva, acompanhamento de desempenho e requisitos para a contratação de 

novos profissionais. Já o ETI não prevê mudanças nesse aspecto, com a permanência da 

mesma equipe de profissionais, porém o espaço escolar recebe novas atividades no 

contraturno das aulas da base comum.  

Gráfico 1 – Entrada de novas escolas por programa por ano 

Fonte: SEESP (2020) 

A entrada de novas unidades nos programas revela outra diferença importante entre eles. O 

ETI teve a maioria de suas unidades entrantes em 2011 (Gráfico 1-a), e ao longo do tempo 

algumas poucas unidades foram incluídas, mesmo após a revisão da matriz curricular. Por sua 

vez no PEI houve, após seu início em 2012 com 16 escolas, uma aceleração no número de 

escolas inscritas (Gráfico 1-b) nos dois anos subsequentes, uma redução entre o quarto e 

quinto ano do programa (2015-2017) e um novo aumento em 2018.  
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Mapa 1 – Distribuição geográfica do número de escolas por programa em 2018 por 

mesorregião   

 

Fonte: SEESP (2020) 

A distribuição geográfica das escolas participantes dos programas também é diferente. 

Embora a concentração de escolas tanto das ETIs quanto das PEIs se dê na mesorregião de 

São Paulo Capital, as demais unidades estão localizadas de forma diferente entre os 

programas. Enquanto as ETIs se concentram nas mesorregiões do norte do Estado, como em 

São José do Rio Preto. Araçatuba, Ribeirão Preto e Presidente Prudente, as PEIs se 

concentram em mesorregiões mais próximas da capital, como Campinas, Piracicaba, Região 

Macro Paulista e Vale do Paraíba. 

Tabela 1– Infraestrutura básica das escolas em 2018 

 Variável Normal ETI PEI 

Número de Escolas 4.888 223 364 

Salas 14,90 14,28 14,25 

Biblioteca/sala de leitura 0,88 0,85 0,98 

Cozinha 0,98 0,99 0,99 

Refeitório 0,57 0,63 0,84 

Laboratório Ciências 0,14 0,09 0,46 

Laboratório Informática 0,92 0,94 0,96 

Quadra Esportes 0,94 0,97 0,99 

Computador 0,99 1,00 0,99 

Internet 0,99 0,99 0,99 
Fonte: Censo escolar (2018). Notas: Apenas escolas estaduais em funcionamento e de ensino regular. 

 

As diferenças quanto à estrutura das escolas com dados relativos ao censo escolar de 2018 

pode ser vista na Tabela 1, com a comparação em três categorias (que participam do PEI, que 
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participam do ETI e que não participam de nenhum programa).  No geral, as escolas do PEI 

são mais bem equipadas do que as outras escolas. Devido ao fato de sua matriz curricular 

prever aulas em laboratórios para práticas experimentais, 46% das escolas do programa possui 

laboratório de ciências, enquanto apenas 9% das ETIs e 14% das escolas normais possui essa 

estrutura. Nas escolas do PEI também é maior a presença de bibliotecas/salas de leituras 

(98%) e de refeitórios (84%) quando comparada às demais escolas.  

Independente da participação em algum dos programas, há laboratórios de informática em 

pelo menos 92% das escolas. Além disso, as escolas não são muito diferentes com relação ao 

número de salas, com uma diferença que não chega a uma sala a menos para as PEIs.  

 

Tabela 2 – Informações básicas número de alunos por tipo de escola 2018 

Tipo de Escola Escolas Turmas Alunos Alunos/Escola Alunos/Turma 

Normal 4.888 102.557 3.147.632 643,95 30,69 

ETI 223 2.429 63.596 285,18 26,18 

PEI 364 3.782 117.723 323,41 31,13 
Fonte: Censo escolar (2018).  Notas: Apenas escolas estaduais em funcionamento e de ensino regular. 

 

Com relação à a quantidade de alunos por turma, a Tabela 2 mostra que esta média não difere 

muito entre as escolas. As escolas normais têm em média cerca de 30 alunos por turma, 

enquanto as escolas ETIs têm aproximadamente 26 e as escolas PEI possuem em média 31 

alunos por turma.  

Já com relação à quantidade de alunos por escola, aquelas que participam do ETI tem o menor 

número médio, com cerca de 285, e nas escolas as que participam do PEI a média chega a 

323. Como esperado, as escolas normais, tem um número significativamente maior de alunos 

por escola, com uma média de 643 alunos, ou seja, mais que o dobro das escolas ETIs ou 

PEIs.  

Considerando o número de turmas por escola, as escolas que não participam dos programas 

têm em média de 20 turmas por escola enquanto as ETIs e PEIs têm apenas 10. Em resumo, 

os programas de escola integral, tem em média o mesmo número de alunos por sala de aula 

comparada a rede estadual convencional, porém as unidades escolares são menores em 

número de turmas e, por consequência em número de alunos por escola. 
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Tabela 3 – Número de minutos de aula por dia e tipo de escola 2018 

Tipo Escola Mínimo 1° Quartil Média Mediana 3° Quartil Máximo 

Normal 45 300 306 320 320 660 

ETI 240 320 439 480 500 560 

PEI 240 490 515 520 540 610 

Fonte: Censo escolar (2018). Notas: Apenas escolas estaduais em funcionamento e de ensino regular. 

Por fim, um ponto relevante de comparação entre as escolas está relacionado à quantidade de 

minutos dedicados a atividades escolares.  Dado que ambos os programas preveem o aumento 

da carga horária, é então esperado que as escolas em tempo integral (ETI e PEI) apresentem 

uma distribuição com valores maiores do apresentado pelas demais escolas. A Tabela 3 

mostra estas distribuições, sendo que chama atenção o fato de as turmas de escolas PEIs e 

ETIs que receberam no mínimo 240 minutos/aula, enquanto o mínimo apresentado pelas 

escolas normais é de apenas 45 minutos/aula. 

Vemos que as escolas ETI e PEI tem a maior quantidade de minutos aula que as escolas 

convencionais tanto na média quanto na mediana e até no 1° quartil, o destaque é que as 

escolas PEI apresentam no geral a maior quantidade de minutos aula. 

No geral, escolas do PEI se destacam das demais por ter uma melhor infraestrutura básica, um 

menor número de turmas por escola, um número maior de minutos/aula por dia, além de 

contar com uma equipe de docência e gestão escolar sob regime de dedicação e remuneração 

exclusiva. As ETIs, assim como as PEIs, apresentam menor número de alunos e turmas por 

escola, maior número de minutos/aula por dia. No entanto, apresentam uma infraestrutura 

básica mais parecida com as escolas que não participam de nenhum dos programas, e embora 

tenha realizado alterações em sua matriz curricular, as ETIs não têm profissionais de docência 

e gestão em regime de dedicação exclusiva. Portanto, usando a terminologia de Aronson et al 

(1999), é possível dizer que ambos os programas implicam em aumento de allocated time, 

porém dadas as especificidades dos programas, o PEI implicaria em um aumento maior 

instructional time do que o programa ETI. Desta forma, as diferentes concepções podem gerar 

diferentes resultados dos programas no desempenho escolar. 
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4 Apresentação da Base de dados e Estratégia Empírica 

Neste capítulo são apresentados os detalhes relacionados aos exames e bases de dados que 

dão origem aos dados utilizados na confecção da base de dados adotada neste trabalho. Além 

disso, são apresentados os critérios adotados na seleção das variáveis e a estratégia empírica 

adotada. 

Pata as bases de dados serão apresentadas as fontes de dados da Prova Brasil, e do Censo 

Escolar ambas pertencentes ao INEP, além disso a própria relação de escolas pertencentes a 

cada um dos programas disponibilizadas pela SEESP, e o procedimento aplicado para a 

construção do conjunto de dados final em que em que se apoia a análise. 

 

4.1 Prova Brasil 

A Prova Brasil (PB)8 é um exame que faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) que também é composto pela Avaliação Nacional do Ensino Básico (Aneb) e pela 

Avaliação Nacional de Alfabetização (Ana). Esse conjunto de avaliações visa mensurar o grau 

de aprendizado e proficiência dos estudantes brasileiros nas etapas de alfabetização e 

educação básica. A Prova Brasil cobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática é 

realizada desde 2005, quando houve uma reestruturação do SAEB. O exame é aplicado a cada 

dois anos e de forma censitária para todas as escolas que têm turmas com mais de 10 alunos. 

Dada sua característica censitária, a Prova Brasil é um dos insumos utilizados no cálculo do 

índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB), junto com informações relacionadas 

às taxas de reprovação e abandono das escolas. 

Tabela 4 – Abrangência da PB por ano de avaliação 

Série 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

4ª Série/ 5º Ano EF Censitário Censitário Censitário Censitário Censitário Censitário 

8ª Série/ 9º Ano EF Censitário Censitário Censitário Censitário Censitário Censitário 

3º Ano EM - - Amostral Amostral Amostral Censitário 
Fonte: INEP (2019) 

O público-alvo da PB foi inicialmente previsto para apenas os anos finais do ensino 

fundamental I e II, porém a partir de 2011 o exame começou a contar com a avaliação 

amostral do ensino médio e a partir de 2017, também se tornou censitária, conforme mostra a 

Tabela 4. Essa mudança se deu justamente entre os anos de 2009 e 2010 quando foi aprovada 

a instituída uma emenda constitucional9 que aumentou o período de educação obrigatória, 

 
8 Também chamada de Avaliação Nacional de Rendimento Escolar (Anresc). 
9 Emenda constitucional número 95 de 2009.  
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para dos 4 aos 17 anos, que inclui o ciclo de alfabetização, o ensino fundamental de 9 anos 

(Fundamental I e Fundamental II), além de instituir o ensino médio como parte da educação 

obrigatória. 

A metodologia de avaliação da proficiência da Prova Brasil é feita por meio da teoria da 

resposta ao item (TRI)10,  calculada em duas escalas. A primeira é a escala única do SAEB 

que considera o score de proficiência padronizada com média 0 e desvio padrão 1, e a outra 

medida é uma escala que considera a média 250 e desvio padrão 50. Por meio dessa 

metodologia e das matrizes de referência que baseiam o conteúdo da avaliação, a comparação 

da evolução de diferentes exames se torna possível. 

Além da proficiência obtida pelo aluno, a PB disponibiliza um amplo conjunto de dados a 

respeito da realidade sócio econômica, que abrangem tanto características da estrutura 

familiar e do domicílio (como a posse de bens e background familiar), do histórico acadêmico 

do estudante e seu envolvimento com a escola. Essas informações são de valiosa importância 

e são aprofundadas na próxima seção. A respeito da metodologia é necessário destacar que 

algumas questões do questionário sofreram alterações ao longo do tempo, sendo necessária a 

compatibilização das bases para o correto uso dos dados. 

Gráfico 3 – Distribuição da proficiência em Língua Portuguesa e matemática para as 4ª 

Séries/5ºAnos na PB de 2017 

 

Fonte: Prova Brasil (2017). 

 
10 Para mais detalhes ver em INEP(2011) 
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Gráfico 4 – Distribuição da proficiência em Língua Portuguesa e matemática para as 8ª 

Séries/9ºAnos na PB de 2017 

 

Fonte: Prova Brasil (2017). 

 

Como evidenciados pelos Gráficos 3 e 4, na edição de 2017 da PB, as PEIs apresentaram o 

melhor desempenho em todas as categorias analisadas, tanto de Ano/Série quanto de 

disciplinas, tendo sua distribuição de proficiência sempre mais à direita do que as demais, 

enquanto as ETIs aparecem com uma distribuição deslocada à esquerda na escala de 

proficiência mostrando um desempenho parecido ou até mesmo um pouco pior que o das 

escolas convencionais do estado de São Paulo. 

4.2 Censo Escolar 

O Censo Escolar é uma pesquisa organizada pelo INEP realizada em parceria com todas as 

esferas administrativas (Federal, Estadual e Municipal) que coleta anualmente informações 

sobre os alunos e escolas em todo o Brasil. Da mesma forma que a PB, o Censo Escolar 

também é utilizado como fonte de dados para o cálculo do IDEB e consequentemente, dos 

índices de abandono e reprovação das escolas. 
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Neste trabalho, o Censo Escolar é uma fonte de dados que permite reunir informações sobre a 

infraestrutura da escola e cruzá-las com as informações da PB11. Assim, é possível saber a 

infraestrutura da escola como o número de salas, se possui laboratórios de ciências e/ou 

informática, quadras de esporte, refeitório, cozinha, e salas de leitura ou bibliotecas. 

Para cruzamento dessa fonte de informação com as informações da PB, foi utilizado o código 

da escola e os dados relativos aos anos de aplicação da PB, respectivamente todos os anos 

ímpares de 2007 a 201712.  

Quanto aos aspectos técnicos de software e pacotes utilizados no tratamento e cruzamento das 

fontes de dados, o software utilizado foi o R, desenvolvida e mantida por R Core Team 

(2020), além dos pacotes base, stats também de desenvolvimento e manutenção dos mesmos 

autores, para a organização, tratamento e visualização dos dados os principais pacotes foram a 

extensão tidyverse de Wickham et al., (2019), e reshape2 de Wickham (2007). 

A Figura 1 no apêndice sinaliza o fluxo de dados construído, apontando as origens e etapas de 

tratamento da informação até chegar no conjunto de dados final que agrupa os dados da PB, 

Censo Escolar e a relação de escolas em cada programa, disponibilizadas pela SEESP, em 

cada ano analisado. Os dados da PB compreendem informações sobre o desempenho do aluno 

e sua situação socioeconômica. Os dados de desempenho foram padronizados de forma a 

obter um formato padronizado com as mesmas variáveis. Já as informações relacionadas ao 

questionário socioeconômico, foram submetidas primeiramente a uma seleção, com a escolha 

daquelas que mais se adequam ao interesse desta pesquisa e conforme comentado, dada a 

variação nos formatos dos itens de alguns questionários, foi realizada a compatibilização entre 

as respostas ao decorrer dos anos. 

Quanto às informações do Censo Escolar, apenas dados a nível escola foram utilizados, e 

compreendem aqueles relacionados à infraestrutura da escola. Neste caso, não foram 

necessários proceder com ajustes significativos. Por fim, ocorreu o cruzamento dos conjuntos 

de dados, onde a base do desempenho e o questionário socioeconômico foram cruzados a 

nível aluno com a chave de aluno e o ano de realização da prova, enquanto o conjunto de 

dados do Censo Escolar e a relação de escolas que participam do programa foram adicionadas 

utilizando a chave identificadora a nível escola e do ano de realização da Prova Brasil. 

 
11 Apesar do Censo Escolar ter informações também no nível do aluno e da turma, a identificação do aluno difere 

daquela apresentada na Prova Brasil, não sendo por isso possível cruzá-las.  
12 O padrão de dados do Censo Escolar se manteve consistente entre os anos utilizados, com a única exceção 

ocorrendo nos resultados quanto à existência de quadra de esportes, onde foi necessário compatibilizar as 

respostas.  
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4.3 Construção da amostra 

Após a unificação dos dados brutos relacionando as diferentes fontes de dados, foram 

aplicados uma série de filtros com o intuito de identificar o grupo de interesse. Como o 

objetivo do trabalho é analisar o desempenho de dois programas de escola pública em tempo 

integral da rede estadual de ensino de São Paulo, o primeiro filtro consiste na seleção de 

apenas das escolas deste Estado e apenas de dependência Estadual. A amostra também 

contempla apenas as escolas em funcionamento e que ofereçam metodologia de ensino 

regular13.  

 

Tabela 5 – Volumetria do número escolas após aplicação de filtros - 5ºs Anos 

Série Ano Original 
Em São 

Paulo 

Dependência 

Estadual 

Ensino 

Regular 

5º Ano 

2007 37.483 5.590 1.994 1.993 

2009 43.886 5.968 1.912 1.911 

2011 42.451 6.144 1.721 1.721 

2013 41.243 5.553 1.464 1.463 

2015 40.424 5.786 1.474 1.453 

2017 49.164 6.152 1.493 1.368 
Fonte: dados da PB e do Censo escolar relativos a cada ano. 

 

Tabela 6 – Volumetria do número escolas após aplicação de filtros - 9ºs Anos 

Série Ano Original 
Em São 

Paulo 

Dependência 

Estadual 

Ensino 

Regular 

9º Ano 

2007 27.381 4.666 3.501 3.501 

2009 32.343 5.015 3.684 3.683 

2011 33.152 5.316 3.644 3.644 

2013 33.344 5.375 3.660 3.630 

2015 31.752 5.202 3.643 3.537 

2017 38.234 5.111 3.700 2.268 
Fonte: Dados da PB e do Censo escolar relativos a cada ano. 

 

A relação de escolas que participam de cada programa e seu ano de entrada são fornecidas 

diretamente pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP) em seu conjunto de 

dados abertos. Para o ano de 2018, em todo o Estado, 364 escolas são PEIs e 223 são ETIs e 

restando 4.897 escolas não participam destes programas.  

 
13 Ensino regular se refere as etapas de ensino que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental em 

seus dois ciclos e o ensino médio, podendo ser integrado a um técnico ou não.  
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Tabela 7 – Relação média de preenchimento da prova e do questionário 

Série 
Tipo 

Escola 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

5º Ano 

Normal 99,41% 82,88% 87,71% 83,40% 85,12% 86,77% 

ETI - - - 85,01% 86,71% 87,58% 

PEI - - - - - 89,94% 

9º Ano 

Normal 99,41% 82,88% 87,71% 83,40% 85,12% 86,77% 

ETI - - - 84,62% 86,62% 87,31% 

PEI - - - - - 89,27% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PB  

 

Ainda foram aplicados filtros mais granulares a nível aluno. Esses filtros são relacionados ao 

preenchimento da Prova Brasil e do questionário socioeconômico. A Tabela 7 mostra a 

relação de preenchimento médio da Prova e do Questionário por ano, série e tipo de 

programa, assim é possível observar níveis próximos tanto das escolas tratadas como das 

escolas controles sob o preenchimento da prova e do questionário. 

 

A última etapa é a definição do tratamento. Neste trabalho são consideradas tratadas as 

escolas que estejam inscritas e participantes de algum dos programas a pelo menos 1 ano. 

Dessa forma, caso uma escola tenha entrado em algum dos programas no ano de 2013, esta 

não é considerada como tratamento no próprio ano de 2013, mas apenas no ano seguinte, caso 

seja um ano de aplicação da Prova Brasil, ou apenas no ano subsequente.  Uma vez 

participante de algum dos dois programas a escola é descartada como potencial controle 

independente do momento de entrada no programa, isso foi feito para garantir que o grupo de 

controle não possui qualquer possibilidade de ser tratado e evitar algum possível efeito de 

antecipação.  

 

Nas Tabelas 8 e 9 são mostradas as volumetrias por número de escolas e alunos por tipo de 

escola, após a aplicação de todos os filtros.  
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Tabela 8 – Tamanho das amostras após filtros em número de alunos 

Série 
Tipo 

Escola 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

5º Ano 

Normal    219.167     209.218     164.171       91.399     116.713     105.548  
%var  -  -4,5% -21,5% -44,3% 27,7% -9,6% 

ETI  -   -   -         3.476         4.517         4.893  
%var  -  - - - 29,9% 8,3% 

PEI  -   -   -   -   -         1.589  
%var  -  - - - - - 

9º Ano 

Normal    365.677     341.181     360.945     359.775     297.656     152.617  
%var  -  -6,7% 5,8% -0,3% -17,3% -48,7% 

ETI - - -        4.516         4.086         3.105  
%var - - - - -9,5% -24,0% 

PEI - - - - 5.709        8.086  
%var - - - - - 41,6% 

Fonte: Dados da PB e do Censo escolar relativos a cada ano. 

 

Tabela 9 – Tamanho das amostras após filtros em número de Escolas 

Série 
Tipo 

Escola 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 

5º Ano 

Normal        1.993         1.911         1.721         1.383         1.358         1.240  

%var  -  -4,1% -9,9% -19,6% -1,8% -8,7% 

ETI  -   -   -              80              95            102  
%var  -  - - - 18,8% 7,4% 

PEI  -   -   -   -   -              26  
%var  -  - - - - - 

9º Ano 

Normal        3.501         3.683         3.644         3.530         3.330         2.035  
%var  -  5,2% -1,1% -3,1% -5,7% -38,9% 

ETI  -   -   -            100              98              84  
%var  -  - - - -2,0% -14,3% 

PEI  -   -   -   -            109            149  
%var  -  - - - - 36,7% 

Fonte: Dados da PB e do Censo escolar relativos a cada ano. 

 

4.4 Estratégia Empírica 

Com o objetivo de mensurar o efeito de tratamento dos programas sobre o desempenho dos 

alunos, a metodologia utilizada será o Average Treatment Effect on Treated (ATT) ou efeito 

médio de tratamento nos tratados por meio da aplicação do PSM.  

A escolha pela utilização do PSM para a avaliação dos programas em cada ano ao invés da 

utilização de um modelo em Painel ou até mesmo por meio da aplicação do método DID se 

deu devido a estrutura dos dados da Prova Brasil que não possuem chave identificadora única 
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para cada aluno ao longo das edições o que impossibilita o acompanhamento de um mesmo 

individuo ao longo do tempo. 

Seguindo a abordagem de resultados potenciais proposta por Rubin (1974), o ATT será a 

diferença média no desempenho da Prova Brasil (y) de um aluno i quando esse recebeu o 

tratamento (D=1) comparado ao cenário em que não recebeu o tratamento (D=0). Como 

tratado, considera-se que o aluno está em uma escola com um dos programas de ensino 

integral. Podemos representar esse efeito como: 

 𝐴𝑇𝑇 =  𝐸(𝑦𝑖|𝐷 = 1) − 𝐸(𝑦𝑖|𝐷 = 0) (1) 

No entanto, 𝑦𝑖1e 𝑦𝑖0 não são observáveis ao mesmo tempo, ou seja, não é possível observar o 

desempenho do aluno ao mesmo tempo em uma escola com e sem ensino integral, o que 

implica em um problema de ausência de informação.  

Em experimentos aleatorizados, a ausência de informação não é um problema, pois o grupo 

tratado e o grupo não tratado podem ser comparados de forma direta, dado que a aleatoriedade 

garante que ambos os grupos possuam em média características similares. No entanto, fora 

desse contexto, é necessário adotar alguma alternativa de identificação. 

Nesta pesquisa, será utilizada a metodologia de Propensity Score Matching (PSM), proposta 

por Rosenbaum e Rubin (1983), que consiste em parear os indivíduos (tratados e não tratados) 

a partir de um dado conjunto de características observáveis, e selecionar como controles 

aqueles indivíduos que teriam maior probabilidade de receber o tratamento. 

A aplicação do PSM é dada em duas etapas. Primeiramente calcula-se o propensity score a 

partir das características observáveis dos indivíduos, utilizando-se de metodologias de 

classificação binária como Probit, Logit ou Cauchy. Na sequência, realiza-se o pareamento 

dos indivíduos (matching), a partir do score de propensão, utilizando modelos de classificação 

que permitam identificar como controles os indivíduos mais parecidos quanto possível para 

cada tratado. Dessa forma, é possível obter o ATT comparando o desempenho dos indivíduos 

tratados e controles. 

De acordo com Rosenbaum e Rubin (1983), o propensed score seria a probabilidade 

condicional de se participar de um tratamento específico dado um conjunto de variáveis 

observáveis (X), e dessa forma os resultados potenciais são independentes da atribuição do 

tratamento sendo apenas baseada em características observáveis. Essa premissa é conhecida 

como independência condicional e é dada por: 
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 𝑌0 ⊥ 𝐷|𝑋  (2) 

Uma segunda condição garante que para cada indivíduo tratado existe um par no grupo de 

controle cujo resultado reproduz o que seria o resultado do indivíduo tratado na ausência do 

tratamento. Ou seja, a hipótese de suporte comum ou de sobreposição, garante que as 

características dos tratados sejam representadas no grupo controle e vice-versa. Formalmente, 

esta hipótese é dada por:  

 0 < P(D = 1 | X) < 1. (3) 

 

As características observáveis contidas no veto X são inúmeras e compará-las 

individualmente torna o pareamento inviável (problema de dimensionalidade). A utilização do 

score de propensão proposto por Rosenbaum e Rubin (1983) visa eliminar este problema 

tornando a comparação unidimensional, utilizando uma função de X que resume toda a 

informação contida neste vetor, no chamado propensity score:  

 p(X) = P(D = 1 | X) 

 

(4) 

Considerando que o resultado potencial é independente da atribuição do tratamento, mas 

condicionada às características observáveis, tal premissa se aplica ao propensity score, 

podendo ser então reescrita para: 

 𝑌0, 𝑌1 ⊥  𝐷 | 𝑋 

 

(5) 

Dessa forma, sob as hipóteses de identificação, dado o propensity score, é possível criar um 

grupo de controle com características observáveis semelhantes às do grupo de tratamento e 

eliminar o viés da estimativa do ATT. 

Para o cálculo do propensity score nas amostras foi utilizado como metodologia principal o 

modelo Logit, parte da família dos modelos Lineares Generalizados, utilizado para situações 

em que se busca estimar saídas binárias. 

4.5 Seleção de Variáveis 

A duas fontes de dados apresentadas mostram uma boa variedade de informações, mas a 

qualidade do pareamento dependente do balanceamento entre tratados e controles sendo, 

portanto, necessário optar por características observáveis úteis.  
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Quadro 1 – Relação de variáveis usadas no Propensity Score 

Variáveis 

Rocha 

et al. 

(2018 

Costa 

(2017) 

Koide 

(2018) 

Dutra 

(2016) 

Xu et 

al. 

(2017) 

Variáveis 

utilizadas  

Gênero  x  x x x 

Raça x x x x x x 

Possui Computador x x   x x 

Possui Geladeira x  x   x 

Possui Internet x    x  

Possui videogame     x  

Possui Carro  x x   x 

Possui Quarto próprio     x  

Renda   x x   

Escolaridade da Mãe x x x   x 

Escolaridade da Pai x x     

Mora com a Mãe      x 

Mãe Solteira  x     

Incentivo a Estudo e Leitura x   x  x 

Faz dever de casa  x     

Dever de casa Corrigido  x     

Trabalha x x  x  x 

Desempenho escolar     x  

Já foi reprovado x x    x 

Localização da Escola     x  

Tipo de escola que estudou    x  x 

Utilização da biblioteca  x     

Hora aula por dia     x  

Características dos Professores       

Fonte: Elaboração própria com base nas informações dos trabalhos citados no quadro. 

 

Como mostra o Quadro 1, alguns trabalhos que também avaliam programas de ensino em 

tempo integral e que se utilizam do PSM como a metodologia principal, costumam optar por 

certos tipos variáveis. Raça e gênero são variáveis sempre presentes, seguida das variáveis de 

renda ou indicadores de renda, normalmente representadas por acesso a um tipo de bem ou 

serviço. Outro grupo de variáveis é o conjunto que é representado pelo nível de educação dos 

pais ou responsáveis e, por último existe também outro conjunto relacionado às variáveis do 

próprio estudante, como histórico de reprovação, participação na escola e incentivo ao estudo. 
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O questionário da PB possui grande parte das variáveis mencionadas e adiciona outras que 

tornam possível sua utilização. Baseado nas variáveis mencionadas no Quadro 1, a seleção 

inicial das variáveis para o balanceamento da amostra incluiu o conjunto de variáveis 

apontadas na última coluna do Quadro em conjunto com outras variáveis indicadoras do nível 

de renda (tais como se o domicílio possui bens como máquina de lavar) e relacionadas às 

características do domicílio (número de quartos, banheiros e número de moradores na 

residência). Com relação ao background familiar foram selecionadas além das variáveis 

mencionadas no quadro, variáveis que indicam se o estudante mora com o pai, se a mãe é 

alfabetizada e se a mãe tem hábitos de leitura. Por fim, o conjunto de características pessoais e 

de histórico acadêmico do estudante também será considerado, como se o mesmo trabalha, 

quantas horas ele gasta com trabalho doméstico por dia, se já abandonou a escola e se sempre 

estudou em escola pública. 

 

Devido à existência de um conjunto diverso de variáveis indicadoras de nível de renda, 

também será utilizado a Análise de Componentes Principais (ACP)14 como uma forma de 

reduzir ainda mais esse conjunto de variáveis e assim evitar problemas como 

multicolinearidade. Apesar de a metodologia implicar em alguma perda de informação das 

variáveis originais, ao se utilizá-la é possível obter uma variável indicadora de renda que com 

o maior número possível de dimensões. O ACP foi realizado por ano e de acordo com a série 

do aluno, contemplando ao todo oito variáveis, sendo:  

• Possui Televisão; 

• Possui Geladeira; 

• Possui Máquina de Lavar; 

• Possui Carro; 

• Possui Computador; 

• Possui 3 banheiros ou mais; 

• Possui 3 quartos ou mais; 

• Contrata trabalho doméstico. 

 

Assim todo serão seis conjuntos de ACP, os resultados básicos podem ser visualizados nas 

Tabelas 22 e 23 do Apêndice. Na especificação principal foi utilizado apenas o primeiro 

 
14 Para mais detalhes ver em Hongyu et al. (2015) 



40 

 

componente obtido e, como robustez, o modelo foi reestimado considerando os quatro 

primeiros componentes.  

 

4.6 Pareamento da amostra 

O paramento foi realizado para os anos de 2013, 2015 e 2017, dentro da análise dos 

programas nos 5ºs anos, as PEIs foram pareadas apenas em 2017 enquanto as ETIs foram para 

os anos de 2013, 2015 e 2017. Para os 9ºs Anos as PEIs foram pareadas nos anos 2015 e 

2017, e as ETIs em 2013, 2015 e 2017. 

 

Na especificação principal o pareamento dos alunos foi realizado pelo método Neareest 

Neighbours com o 1º vizinho mais próximo com reposição e utilizando o suporte comum 

dentro da distribuição dos scores de balanceamentos calculados. A utilização do método de 

vizinhos mais próximos foi feita devido ao fácil ajuste na escolha da quantidade de indivíduos 

do grupo controle que serão comparados ao grupo tratamento. Dado que o Matching é 

predefinido, a seleção dos k vizinhos mais próximos dado um k maior ou igual a um, existe 

um risco de que o Matching seja realizado com indivíduos do grupo controle que estejam 

muito longe, e, portanto, pode haver um impacto na qualidade do Matching e por 

consequência na mensuração do ATT. 

 

Como forma de validar os resultados do PSM foi feita a aplicação direta com base no 

conjunto de características observáveis da distância de Mahalanobis. Esta validação consiste 

em observar o quão diferentes podem os resultados produzidos por PSM a partir de diferentes 

técnicas. A principal motivação para essa etapa é a fragilidade do PSM apontada por King & 

Nielsen (2019) onde sua aplicação em contextos de amostras já balanceadas pode acabar 

produzindo amostras desbalanceadas e consequentemente em resultados subótimos em 

comparação com metodologias de Blocagem Completa que é o caso da distância de 

Mahalanobis. 

 

Além da validação utilizando a distância de Mahalanobis também foram aplicadas diferentes 

especificações para a etapa de Matching, como k = 1 vizinhos mais próximos sem reposição e 

k = 3 vizinhos mais próximos com reposição. 
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São apresentados pareamentos com diferentes conjuntos de características observáveis, com 

base no algoritmo sugerido por Imbens (2015), para testar a sensibilidade dos resultados ao 

método de seleção da especificação para a estimativa do propensity score.  
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5 Resultados 

A seguir, são apresentados os resultados empíricos do trabalho precedidos de uma análise 

descritiva, tanto em sua especificação principal como alguns testes adicionais de robustez para 

assegurar a qualidade dos resultados encontrados. 

 

5.1 Análise descritiva da amostra 

O Gráfico 5 abaixo mostra a evolução das proficiências medianas dos diferentes tipos de 

escolas classificados em relação ao ano de 2018 nos exames de Língua Portuguesa e 

Matemática da Prova Brasil para as 4ªséries/5ºanos durante o período de 2007 até 2017, os 

três tipos de escolas classificadas apresentaram tendência positiva na escala de proficiência do 

exame, com destaque as PEIs, que saíram de uma posição intermediária para a de melhor 

desempenho sem apresentar quedas. 

 

Gráfico 5: Evolução da proficiência mediana por tipo de escola Estadual para 4ªséries e 

5ºanos 

 

Fonte:  Elaboração Própria com base dos dados da PB. 

 

Já no Gráfico 6 abaixo, apresenta-se a evolução de proficiência para as 8ªséries/9ºanos, onde é 

possível ver que nos últimos 3 exames houve uma tendência positiva de crescimento com 

destaque para as escolas do tipo PEI, que tiveram uma taxa de crescimento superior, outro 

destaque também é a estagnação das proficiências entre 2009 e 2013, que não sofreu 

variações significativas. 
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Gráfico 6: Evolução da proficiência mediana por tipo de escola Estadual para 8ªséries e 

9ºanos 

 

Fonte:  Elaboração Própria com base dos dados da PB. 

 

Observando as características dos alunos que participam dos programas de escola em tempo 

integral e comparando-as com a dos alunos das demais escolas que não participam de nenhum 

programa na Tabela 10 abaixo, é possível observar que no geral não existem grandes 

diferenças. De certa forma, o perfil médio dos alunos participantes dos programas não difere 

em muito do perfil médio dos alunos do resto da rede de ensino estadual.  O que chama a 

atenção são as taxas de reprovação e abandono. Entre as escolas do programa PEI há um 

menor percentual de alunos que já reprovaram ou abandonaram a escola do que o programa 

ETI ou os estudantes das demais escolas. 
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Tabela 10 – Características dos alunos por tipo de escola e série/ano 2017 

 4ªSérie/5ºAno  8ªSérie/9ºAno 

Variável Normal ETI PEI   Normal ETI PEI 

Demográficas               

Sexo Feminino 0,48 0,48 0,49  0,47 0,46 0,49 
0,50 0,50 0,50  0,50 0,50 0,50 

Aluno Branco 0,34 0,36 0,34  0,38 0,40 0,41 
0,47 0,48 0,48  0,49 0,49 0,49 

Idade Adiantada 0,00 0,00 0,00  0,97 0,98 0,98 
0,05 0,04 0,04  0,18 0,15 0,14 

Idade Avançada 0,05 0,05 0,03  0,01 0,01 0,01 
0,23 0,21 0,17   0,10 0,08 0,08 

Renda e Domicílio               

Possui Televisão 0,92 0,93 0,95  0,95 0,96 0,96 
0,26 0,25 0,22  0,21 0,20 0,19 

Possui Geladeira 0,96 0,97 0,95  0,98 0,98 0,99 
0,19 0,16 0,21  0,14 0,14 0,12 

Possui Máquina de Lavar 0,98 0,99 0,99  0,99 0,99 0,99 
0,14 0,12 0,11  0,11 0,09 0,10 

Possui Carro 0,67 0,73 0,71  0,71 0,74 0,75 
0,47 0,44 0,45  0,45 0,44 0,43 

Possui Computador 0,68 0,70 0,75  0,70 0,72 0,76 
0,47 0,46 0,44  0,46 0,45 0,43 

Tem mais de dois Banheiros 0,09 0,09 0,11  0,10 0,09 0,11 
0,28 0,29 0,31  0,30 0,29 0,31 

Tem mais de dois Quartos 0,32 0,37 0,34  0,41 0,47 0,46 
0,46 0,48 0,47  0,49 0,50 0,50 

Trabalhador doméstico em casa 0,08 0,09 0,08  0,11 0,12 0,11 
0,27 0,28 0,28   0,31 0,32 0,32 

Background               

Mora só com a mãe 0,26 0,27 0,28  0,28 0,28 0,29 
0,44 0,44 0,45  0,45 0,45 0,45 

Mora com a Mãe e Pai 0,57 0,55 0,53  0,53 0,50 0,52 
0,50 0,50 0,50  0,50 0,50 0,50 

Mãe com EM ou ES Completo 0,31 0,32 0,38  0,42 0,46 0,48 
0,46 0,47 0,49  0,49 0,50 0,50 

Mãe Alfabetizada 0,96 0,98 0,97  0,96 0,97 0,97 
0,18 0,15 0,16  0,19 0,18 0,16 

Mãe tem hábito de leitura 0,89 0,91 0,91  0,87 0,87 0,88 
0,31 0,28 0,29   0,34 0,33 0,32 

Características pessoais               

Trabalha em Casa 0,12 0,11 0,10  0,16 0,14 0,13 
0,32 0,32 0,31  0,37 0,35 0,34 

Trabalha 0,08 0,10 0,08  0,12 0,11 0,08 
0,28 0,30 0,28  0,32 0,31 0,27 

Sempre estudou em Escola Pública 0,77 0,76 0,77  0,88 0,87 0,86 
0,42 0,43 0,42  0,33 0,34 0,34 

Já reprovou 0,12 0,12 0,09  0,19 0,18 0,14 
0,33 0,32 0,28  0,40 0,38 0,34 

Já abandonou a escola 0,08 0,07 0,06  0,05 0,04 0,03 
0,26 0,25 0,25   0,21 0,19 0,18 

Fonte: Prova Brasil (2017). 

 

As Tabelas 11 e 12 a seguir fornecem uma comparação inicial anterior a etapa de aplicação do 

Propensed Score Matching das proficiências médias de Língua Portuguesa e Matemática para 
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os 5ºs e 9ºs anos, comparando os estudantes dos programas (tratamento), com os controles. É 

possível observar que os estudantes do programa PEI têm uma maior diferença de proficiência 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, tanto para os 5ºs anos quanto para os 9ºs 

anos, sendo a diferença maior em matemática do que em Língua Portuguesa. Além disso, 

vemos que os 9ºs anos costumam ter uma diferença maior que os 5ºs anos. Os estudantes do 

programa ETI também possuem uma maior proficiência comparada aos controles, e tem em 

média maiores diferenças em Matemática do que em Língua Portuguesa. Essa similaridade 

entre os programas também é encontrada na progressão das proficiências ao longo do tempo, 

como se o mesmo tivesse um efeito cumulativo. 

 

Tabela 11 – ATT proficiências de Língua Portuguesa pré aplicação do PSM 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano Controle Tratamento Diferença 

Erro 

Padrão 
Teste T 

5º Ano 

PEI 2017 -0,3698 -0,1718 0,1980 0,2132 -12,0101 

ETI 

2017 -0,4278 -0,3613 0,0665 0,0129 -5,1567 

2015 -0,5576 -0,491 0,0666 0,0127 -5,2233 

2013 -0,8645 -0,8411 0,0234 0,0155 -1,5160 

9º Ano 

PEI 
2017 0,1993 0,5011 0,3018 0,0096 -30,7623 

2015 -0,0061 0,2416 0,2477 0,0116 -23,9216 

ETI 

2017 0,1993 0,2736 0,0743 0,0154 -4,8360 

2015 -0,0061 0,0942 0,1003 0,0139 -7,1934 

2013 -0,1456 -0,0807 0,0649 0,0134 -4,8526 
Fonte: Dados da Prova Brasil, Censo Escolar e da SEESP e elaboração própria. 

Notas: O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 

 

Tabela 12 – ATT proficiências de Matemática pré aplicação do PSM 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano Controle Tratamento Diferença 

Erro 

Padrão 
Teste T 

5º Ano 

PEI 2017 -0,128 0,1209 0,2489 0,0210 -14,7610 

ETI 

2017 -0,1884 -0,0599 0,1285 0,0124 -10,3815 

2015 -0,2365 -0,1104 0,1261 0,0130 -9,7063 

2013 -0,5229 -0,4691 0,0538 0,0166 -3,2402 

9º Ano 

PEI 
2017 0,1452 0,4959 0,3507 0,0102 -35,027 

2015 0,0505 0,3144 0,2639 0,0110 -21,3405 

ETI 

2017 0,1452 0,2748 0,1296 0,0156 -8,3022 

2015 0,0505 0,1870 0,1366 0,0129 -10,626 

2013 -0,0662 0,0496 0,1158 0,0131 -8,8197 
Fonte: Dados da Prova Brasil, Censo Escolar e da SEESP e elaboração própria. 

Notas: O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 
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5.2 Propensity score e balanceamento 

Seguindo a especificação principal apresentada, os resultados do Logit relativos à etapa de 

construção do Propensity Score podem ser visualizados nas Tabelas 24 e 25 do apêndice, 

onde estão disponíveis os resultados para os programas PEI e ETI para os 5ºs e 9ºs anos 

respectivamente. Os Gráficos 7 e 8 mostram as distribuições do Propensity Score antes e 

depois da etapa de Matching para os 5ºs e 9ºs anos para os programas PEI e ETI, e nas 

Tabelas 26 a 29 do apêndice temos as características médias observadas pré e pós aplicação 

do Matching. 

 

Gráfico 7 – Distribuição do Propensity Score Pré e Pós Pareamento 5ºs Anos 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PB do Censo Escolar e da SEESP. 

 

Tipo Escola Controle Tratamento

0

20

40

0.0 0.1 0.2

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

PEI 2017 - Pré Balanceamento

0

10

20

30

40

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

PEI 2017 - Pós Balanceamento

0

5

10

15

0.0 0.2 0.4 0.6

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

ETI 2017 - Pré Balanceamento

0

5

10

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

ETI 2017 - Pós Balanceamento

0

5

10

15

20

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

ETI 2015 - Pré Balanceamento

0

5

10

15

20

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

ETI 2015 - Pós Balanceamento

0

5

10

15

20

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

ETI 2013 - Pré Balanceamento

0

5

10

15

20

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Score de Balanceamento

D
e
n
s
id

a
d
e

ETI 2013 - Pós Balanceamento



47 

 

Gráfico 8 – Distribuição do Propensity Score Pré e Pós Pareamento 9ºs Anos 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PB do Censo Escolar e da SEESP. 
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Os resultados e os gráficos mostram que inicialmente as diferenças entre as escolas do grupo 

de tratamento e de controle apresentam diferenças, e que a aplicação do Propensity Score e 

posterior Matching com base nesse score, resultaram num bom resultado deixando as 

distribuições das amostras tratadas e controle com a mesma distribuição. 

 

5.3 ATT 

Nas tabelas 13 e 14 estão os resultados para o ATT comparando os resultados médios do 

grupo controle contra os resultados médios do grupo tratamento após a etapa de aplicação do 

Propensity Score e Matching para a especificação principal. 

 

Os resultados apontam que na média os alunos no programa PEI obtêm proficiências maiores 

do que estudantes de características parecidas que não participam de nenhum dos programas, 

e essa diferença se mostra superior à dos estudantes sob o programa ETI quando também 

comparados ao grupo controle.  

 

Os resultados após aplicação do PSM mostram que para Língua Portuguesa (Tabela 13) no 

ano de 2017, os alunos das escolas do programa PEI dos 5ºs anos tiveram uma proficiência 

média maior que a dos alunos do controle, esse gap de cerca de 0,20 pontos de score se 

mostra estatisticamente significante ao nível de significância de 99%. Para o caso dos 9ºs 

anos, em 2015 a diferença entre os tratados e o grupo controle era de 0,11 pontos e em 2017 

houve um crescimento desse gap que passou para cerca de 0,15 pontos, em ambas as situações 

essa diferença também se mostra significante ao nível de 99%, com ambos os grupos tendo 

aumentado seu score médio entre 2015 e 2017, sendo o aumento do grupo tratado passando de 

0,24 pontos em 2015 para 0,49 em 2017. 

Para o caso dos alunos do Programa ETI dos 5ºs anos, ainda na disciplina de Língua 

Portuguesa, em 2013 as ETI’s tinham na média uma proficiência de -0,84 pontos, enquanto o 

grupo controle -0,81, sendo assim o programa apresenta desempenho pior que seu grupo 

controle, esse gap de 0,03 pontos entre os grupos não se mostra estatisticamente significante, 

mesmo com o aumento da proficiência dos tratados em 2015 para um nível de -0,49, o valor 

ainda se mostra menor que o do grupo controle com um valor de -0,46 e sendo a diferença 

entre grupos ainda não significante, apenas em 2017 quando o score alcança o patamar médio 

de -0,36 há finalmente um score médio maior que o grupo controle, e uma diferença 

estatisticamente significante ao nível de 10%. No caso dos 9ºs anos o padrão segue similar, 

tendo o programa ETI em 2013 um score médio de -0,0807, nível menor que que o score do 
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grupo controle de -0,0796, e com a diferença não estatisticamente significante, a partir de 

2015 o score do grupo tratamento passa para um nível de 0,0942, maior que o nível de 0,0823 

do grupo controle, porém com o gap de cerca de 0,01 não apresentando significância 

estatística. Por fim para 2017 o score do grupo controle passa para 0,2736 enquanto do grupo 

controle 0,2553, porém com uma diferença sem significância estatística. 

 

Tabela 13  - ATT especificação principal Língua Portuguesa 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano Controle Tratamento Diferença 

Erro 

Padrão 
Teste T 

5º Ano 

PEI 2017 -0,3753 -0,1718 0,2035 0,0316 -6,4353 

ETI 

2013 -0,8151 -0,8411 -0,0260 0,0228 1,1403 

2015 -0,4677 -0,4910 -0,0233 0,0193 1,2074 

2017 -0,3858 -0,3613 0,0245 0,0192 -1,2777 

9º Ano 

PEI 
2015 0,1221 0,2416 0,1195 0,0178 -6,6971 

2017 0,3391 0,4959 0,1567 0,0150 -10,4157 

ETI 

2013 -0,0796 -0,0807 -0,0011 0,0196 0,0564 

2015 0,0823 0,0942 0,0119 0,0203 -0,5875 

2017 0,2553 0,2736 0,0183 0,0227 -0,8076 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

Notas: O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 

 

Para o caso de Matemática (Tabela 14), em 2017 os alunos do programa PEI nos 5ºs anos 

obtiveram uma proficiência média superior de 0,26 pontos do que os alunos do grupo 

controle, para o caso dos 9ºs anos, em 2015 o gap observado entre o grupo tratamento e 

controle era de cerca de 0,14 pontos, sendo o grupo controle com uma proficiência média de 

0,31 e o grupo tratamento com uma proficiência média de 0,16 , No ano de 2017 o gap saltou 

para o nível de 0,22 pontos, com o grupo controle obtendo uma média de 0,50 pontos e o 

tratamento 0,27. 

No caso do programa ETI, para os 5ºs anos, as proficiências médias de matemática tanto do 

grupo controle quanto do tratamento permaneciam próximas sendo não obtendo significância 

estatística, em 2015 com o crescimento do nível de proficiência dos tratados para um score de 

-0,11, e o gap entre tratados e controle crescendo para um nível de 0,028, o gap passou a ser 

estatisticamente significante ao nível de 10% e por fim em 2017 com um novo crescimento do 

nível de proficiência média dos tratados, o gap aumentou para um nível de 0,0591 tornando-o 

estatisticamente significante ao nível de 1%. 

Quanto aos 9ºs anos o movimento dos gaps foi similar, em 2013 o score médio de proficiência 

dos alunos do programa ETI era de cerca de 0,0496 enquanto o grupo controle tinha um nível 
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de 0,0336 resultando num gap de apenas 0,0160 pontos, não possuindo significância 

estatística, em 2015 os níveis de proficiência dos grupos tratados e não tratados cresceram, 

partindo assim para um gap de 0,509 tornando-se estatisticamente significante a 99%, e para 

2017 houve novo crescimento desse gap para o nível de 0,0868 pontos continuando 

significante a 99%. 

Nota-se no geral um crescimento de forma cumulativa em relação ao gap entre alunos das 

escolas sob tratamento dos programas e alunos das escolas do grupo controle, esse 

crescimento de gap é materializado nas situações em que existe mais de um ano de 

pareamento disponível, como são o caso das PEIs nos 9ºs anos e o das ETIs nos 5ºs e 9ºs 

anos. 

Outro ponto interessante da análise é que as diferenças referentes a disciplina de Matemática 

se mostram superiores aquelas apresentadas em Língua Portuguesa, sendo esse padrão se 

persistindo tanto no programa PEI quanto no ETI, no caso do último programa, as diferenças 

em Língua Portuguesa sendo não possuindo estatística significante, enquanto as de 

matemático sendo significantes a partir de 2015 e com tendência e crescimento. 

 

Tabela 14 – ATT especificação principal Matemática 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano Controle Tratamento Diferença 

Erro 

Padrão 
Teste T 

5º Ano 

PEI 2017 -0,1432 0,1209 0,2641 0,0305 -8,6615 

ETI 

2013 -0,4790 -0,4691 0,0099 0,0243 -0,4078 

2015 -0,1386 -0,1104 0,0281 0,0192 -1,4665 

2017 -0,1190 -0,0599 0,0591 0,0182 -3,2398 

9º Ano 

PEI 
2015 0,1664 0,3144 0,1479 0,0167 -8,8690 

2017 0,2758 0,5011 0,2253 0,0154 -14,6071 

ETI 

2013 0,0336 0,0496 0,0160 0,0190 -0,8395 

2015 0,1362 0,1870 0,0509 0,0186 -2,7338 

2017 0,1879 0,2748 0,0868 0,0226 -3,8367 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos  

Notas: O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 

 

5.4 Robustez  

Para assegurar a robustez dos resultados obtidos na especificação principal, foram feitos ao 

todo cinco exercícios adicionais. Os três primeiros são relacionados a mudanças no conjunto 

de variáveis utilizadas nas estimações da especificação principal e a utilização da validação 

por distância de Mahalanobis. Já os três exercícios seguintes são variações na especificação 
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do critério de pareamento por KNN, sob o mesmo conjunto de variáveis da especificação 

principal. 

 

O primeiro exercício é basicamente a aplicação da distância de Mahalanobis, sob o mesmo 

conjunto de variáveis utilizadas da especificação principal. Dessa forma esse exercício 

consiste em usar uma metodologia de blocagem completa. 

 

O resultado observado segue padrão similar à especificação principal, onde os estudantes do 

programa PEI apresentam melhores resultados do que o programa ETI, quando comparados 

aos respectivos grupos de controle. Ambos os programas possuem maiores diferenças nas 

proficiências de Matemática do que em Língua Portuguesa.  

 

Além disso, em casos como o das ETIs nos 5ºs e 9ºs Anos e o das PEIs nos 9ºs anos existem 

ao longo dos exames da prova Brasil uma tendência de crescimento das diferenças entre as 

escolas tratadas das escolas controle. Dessa forma, os resultados podem apontar para um 

efeito cumulativo do programa ao longo do tempo. Apesar de existirem variações nas 

intensidades do efeito do programa devido à mudança de metodologia, tais efeitos persistem. 

 

O segundo exercício de robustez consiste na aplicação do PSM a partir de uma diferente 

composição de variáveis. Na especificação principal apenas um componente obtido a partir da 

ACP para as variáveis relacionadas à renda foi utilizado. Neste exercício, optou-se por utilizar 

os quatro primeiros serão utilizados.  

 

No geral os resultados seguem similares com algumas pequenas mudanças. Alunos do 

programa PEI possuem diferenças maiores em relação aos estudantes das escolas controle do 

que estudantes das escolas do programa ETI. Persiste o padrão de maiores diferenças nas 

proficiências em Matemática do que em Língua Portuguesa, onde se observa efeitos não 

estatisticamente significativos.  

 

Novamente observa-se o que aparenta ser um efeito cumulativo, no caso do programa ETI nos 

5ºs e 9ºs anos com desempenho pior que o grupo controle, mas com o passar do tempo 

consegue se aproximar ou mesmo superar o grupo de controle, ainda que não significantes. 

No caso do programa PEI nos 9ºs anos, o efeito parece cessar, onde a diferença no ano de 

2017 é inferior a diferença para o ano de 2015, principalmente em Língua Portuguesa. 
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Por fim no terceiro exercício, novamente testou-se a composição das variáveis utilizadas no 

pareamento, porém removendo as variáveis relativas à infraestrutura da escola, ou seja, 

apenas se utilizando de características do próprio estudante. As tabelas 15 e 16 mostram os 

resultados obtidos nos três exercícios de robustez comparados com o resultado da estimação 

principal15.  

 

Observa-se um padrão similar ao visto nos demais exercícios e na especificação principal. A 

diferença se dá pela intensidade do gap ao comparar os grupos tratados e controles. Entre as 

PEIs, existe um gap forte principalmente nos 5ºs anos com uma redução no tamanho das 

diferenças tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, para o caso dos 9ºs o resultado 

é observado para o ano de 2015 também tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, 

com a redução da distância entre os controles e os alunos do programa PEI. Para o caso do 

programa ETI, vemos que apesar de um crescimento ocorrer entre 2013 e 2017, o ano de 2015 

se mostra um ano em que a distância entre as escolas do programa ETI e do grupo controle 

caem ao invés de crescer.   

 

Tabela 15 – ATT proficiências de Língua Portuguesa para os exercícios de Robustez 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano 

Especificação 

Principal 
EX1 EX2 EX3 

5º Ano 

PEI 2017 0,2035 *** 0,1712 *** 0,2154 *** 0,0953 *** 

ETI 

2013 -0,0260   0,0107   -0,0399 * -0,0434 * 

2015 -0,0233  -0,0188  -0,0354 * 0,0250  

2017 0,0245 * 0,0511 *** 0,0400 ** -0,0133   

9º Ano 

PEI 
2015 0,1195 *** 0,1298 *** 0,1443 *** 0,0583 ** 

2017 0,1567 *** 0,1834 *** 0,1904 *** 0,2291 *** 

ETI 

2013 -0,0011   -0,0078   -0,0055   -0,0137   

2015 0,0119  0,0347 * 0,0460 ** -0,0238  

2017 0,0183   0,0112   0,0267   0,0654 ** 
Fonte: Dados da Prova Brasil, Censo Escolar e da SEESP e elaboração própria.  

Notas: O EX 1 corresponde a aplicação da distância de Mahalanobis sobre o mesmo conjunto de variáveis O EX 

2 usa a especificação principal com os 4 primeiros componentes de renda O EX 3 aplica a mesma especificação 

sem as variáveis a nível escola. Os níveis de significância são * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 

 

 

 

 

 

 
15 Os resultados do pareamento e a distribuição das variáveis antes e depois estão disponíveis caso solicitados. 
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Tabela 16 – ATT proficiências de Matemática para os exercícios de Robustez 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano Especificação 

Principal 
EX1 EX2 EX3 

5º Ano 

PEI 2017 0,2641 *** 0,2157 *** 0,2843 *** 0,0941 *** 

ETI 

2013 0,0099   0,0273   -0,0200   -0,0081   

2015 0,0281 * 0,0296 * 0,0080  -0,0492 ** 

2017 0,0591 *** 0,0873 *** 0,0952 *** -0,0213   

9º Ano 

PEI 
2015 0,1479 *** 0,1565 *** 0,1569 *** 0,0896 *** 

2017 0,2253 *** 0,2537 *** 0,2427 *** 0,2643 *** 

ETI 

2013 0,0160   0,0177   0,0145   0,0424 * 

2015 0,0509 *** 0,0696 *** 0,0739 *** 0,0041  
2017 0,0868 *** 0,0733 *** 0,0794 *** 0,0867 *** 

Fonte: Dados da Prova Brasil, Censo Escolar e da SEESP e elaboração própria. 

Notas: O EX 1 corresponde a aplicação da distância de Mahalanobis sobre o mesmo conjunto de variáveis O EX 

2 usa a especificação principal com os 4 primeiros componentes de renda O EX 3 aplica a mesma especificação 

sem as variáveis a nível escola. Os níveis de significância são * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 

 

Dando continuidade aos exercícios de robustez, além da especificação principal que se utiliza 

do método de Matching KNN com k = 1 com reposição de amostra, foram testadas 

especificações alternativas utilizando o mesmo método (KNN), com variações em sua 

especificação, sendo uma primeira variação na especificação com k = 1, porém não utilizando 

reposição na amostra, e por último adotando um k = 3, e utilizando-se de reposição na 

amostra, os resultados comparando a diferença nas proficiências de Língua portuguesa e 

Matemática, e sua significância estatísticas estão presentes nas Tabelas 17 e 18. 

 

Tabela 17- ATT proficiências de Língua Portuguesa para demais especificações 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano  KNN K = 1 C/ 

Reposição 

 KNN K = 1 S/ 

Reposição 

 KNN K = 3 C/ 

Reposição 

5º Ano 

PEI 2017 0,20351 *** 0,1938 *** 0,1873 *** 

ETI 

2013 -0,02598   -0,0243 * -0,0265 * 

2015 -0,02331  -0,0047  -0,0118  
2017 0,02452 * 0,0048   0,0268 * 

9º Ano 

PEI 
2015 0,11952 *** 0,1304 *** 0,1277 *** 

2017 0,15672 *** 0,1899 *** 0,1891 *** 

ETI 

2013 -0,00111   0,0031   -0,0221 * 

2015 0,01193  0,0132  0,0263 * 

2017 0,01831   0,0081   0,0248 * 
Fonte: Dados da Prova Brasil, Censo Escolar e da SEESP e elaboração própria. 

Notas: Os níveis de significância são * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01. Os resultados de KNN K=1 C/ 

Reposição indicam os resultados da especificação principal. 

O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 
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Tabela 18 - ATT proficiências de Matemática para demais especificações 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano  KNN K = 1 C/ 

Reposição 

 KNN K = 1 S/ 

Reposição 

 KNN K = 3 C/ 

Reposição 

5° Ano 

PEI 2017 0,26411 *** 0,2427 *** 0,2471 *** 

ETI 

2013 0,00993   0,0037   -0,0010   

2015 0,02813 * 0,0466 *** 0,0502 *** 

2017 0,05910 *** 0,0488 *** 0,0828 *** 

9º Ano 

PEI 
2015 0,14793 *** 0,1651 *** 0,1734 *** 

2017 0,22534 *** 0,2434 *** 0,2441 *** 

ETI 

2013 0,01597   0,0234 ** 0,0283 * 

2015 0,05088 *** 0,0624 *** 0,0758 *** 

2017 0,08682 *** 0,0756 *** 0,0782 *** 
Fonte: Dados da Prova Brasil, Censo Escolar e da SEESP e elaboração própria. 

Notas: Os níveis de significância são * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01. Os resultados de KNN K=1 C/ 

Reposição indicam os resultados da especificação principal.  

O tamanho das amostras utilizadas no grupo controle pode se visualizada na Tabela 30 do apêndice. 

 

Os resultados para as demais especificações indicam resultados similares a especificação 

principal, portanto, continua a associação da implementação dos programas com maiores 

níveis de proficiência, sendo essa associação mais predominante em Matemática do que em 

Língua Portuguesa. Além disso, os efeitos cumulativos observados no caso do programa ETI, 

se mantem tanto no 5º quanto no 9º ano para as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, com tendência de crescimento do gap entre os tratados e controles. No caso do 

programa PEI para os alunos dos 9ºs anos, persiste o crescimento do gap.  

 

No último exercício em que foi utilizado o KNN com k = 3 com reposição, existe um maior 

gap estimado no caso das ETIs nos 9ºs anos do que nas outras especificações, e no caso das 

ETIs nos 5ºs anos a especificação com k = 1 sem reposição indica gaps menores que as 

demais especificações. 
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6 Conclusões e Considerações finais 

 

Neste trabalho foram avaliados os dois programas de escola em tempo integral pertencentes a 

rede pública estadual de educação de São Paulo, respectivamente ETI e PEI, entre os anos de 

2013 e 2017. Para a estimação dos efeitos de cada programa foi utilizado o método de ATT, 

usando o método PSM para o balanceamento das amostras de controle e tratamento. 

 

Os resultados da especificação principal e dos testes de robustez realizados mostram que 

existem evidências de uma associação positiva entre a implementação do programa e um 

melhor desempenho escolar de ambos os programas de escola em tempo integral no 

desempenho dos alunos nas provas de Língua Portuguesa e Matemática da Prova Brasil.  

 

Para o programa PEI, a associação entre a implementação do programa e o desempenho é 

mais evidente nas provas de Língua Portuguesa e Matemática, tanto nos 5ºs quanto nos 9ºs 

anos. Para os alunos dos 9ºs anos há uma tendência de aumento do gap de desempenho 

observado entre o programa e as escolas que não participam de nenhum programa. No caso do 

programa ETI, o gap é observado nas notas de Matemática, apresentando sempre diferenças 

significativas quando comparada ao grupo controle, já em Língua Portuguesa, a diferença 

entre o grupo controle e os alunos das ETIs não se mostra significativamente na maioria dos 

casos. 

 

No geral, os exercícios de robustez indicam conclusões muito semelhantes à especificação 

principal. Dois exercícios chamaram atenção por serem um pouco mais sensíveis à mudança 

de especificação, mas, em geral, esses exercícios se mostraram compatíveis com os resultados 

da especificação principal, seja mudando o conjunto de variáveis para a construção do 

Propensity Score, ou utilizando variações do Matching, mudando os parâmetros do KNN ou 

mudando a metodologia para blocagem completa o programa PEI em todos eles teve sempre 

uma distância estatisticamente significantes a 99%. No caso dos programas ETIs há sempre 

um efeito cumulativo das proficiências ao longo do tempo sendo esses mais fortes em 

Matemática do que em Língua Portuguesa. 

 

Os resultados observados de cada um dos programas mostram que apesar do desempenho 

superior ao grupo controle existem consideráveis diferenças entre os dois programas quanto 

aos seus impactos no desempenho dos alunos nas provas. Esse cenário indica uma conclusão 
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semelhante à de Aronson et al (1999) que aponta que mais horas de permanência do aluno na 

escola não necessariamente tem impacto sob o desempenho dele, e sim como essas horas de 

permanência serão alocadas em horas aula e horas de aprendizado do aluno.  

 

No caso do programa ETI como já apontado na seção 3, não existem grandes alterações na 

estrutura da escola e muito menos da gestão escolar e pedagógica, sendo basicamente a 

mesma escola e mesma equipe escolar, apenas com a adição de atividades extras no contra 

turno das aulas. Já no programa PEI, existe todo um processo que conta com a implementação 

de um novo plano pedagógico, mudanças no regime de trabalho dos docentes e um sistema de 

avaliação dos próprios educadores e gestores. Sob essa ótica, o aumento da permanência do 

aluno da escola é acompanhado da inclusão de disciplinas que o desenvolva e uma estrutura 

de gestão que pode ter efeito ainda maior sob a qualidade do ensino. 

 

Portanto, grande parte da diferença de desempenho dos programas estimado pelo ATT, pode 

ser atribuída as próprias diferenças de estrutura e planejamento entre os programas, que 

aferem o programa PEI com uma estrutura melhor, docência e gestão escolar com mais 

incentivos e mais preparada para o acolhimento dos estudantes no contra turno, 

impulsionando os impactos, o que mostra para além do benefício que os programas de escola 

em tempo integral por si só trazem quanto ao desempenho, esses tendem a ser melhor 

aproveitados quando a estrutura e a gestão é melhor preparada e recebe mais incentivos. 

 

De maneira geral, os programas de escola em tempo integral para o ensino público do Estado 

de São Paulo apresentam benefícios para o desempenho dos seus participantes. Sendo esses 

benefícios atuantes de forma heterogênea, e de forma mais consistentes no programa PEI do 

que no ETI, além disso, os efeitos são superiores para Matemática do que para Língua 

Portuguesa. Além disso, nota-se efeitos cumulativos, que levam à necessidade de aprofundar 

nos efeitos de longo prazo no desempenho dos alunos para a participação destes programas.
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APÊNDICE A – Tabelas e figuras complementares 

 

Tabela 19 - Matriz Curricular do programa PEI EF Anos Finais 

  COMPONENTES 6° ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

B
A

S
E

 C
O

M
U

M
 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Educação Física 2 2 2 2 

Arte 2 2 2 2 

Matemática 6 6 6 5 

ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4 

História 4 4 4 4 

Geografia 4 4 4 4 

Ensino Religioso* 0 0 0 1 

TOTAL 28 28 28 28 

D
IV

E
R

S
IF

I

C
A

D
A

 Língua estrangeira moderna 2 2 2 2 

Disciplinas eletivas 2 2 2 2 

Práticas Experimentais 0 0 2 2 

TOTAL 4 4 6 6 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

E

S
 

Orientação de Estudo 4 4 2 2 

Protagonismo Juvenil 1 1 1 1 

Projeto de Vida 2 2 2 2 

TOTAL 7 7 5 5 

TOTAL GERAL 39 39 39 39 
Fonte: SEESP (2014)  
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Tabela 20- Matriz Curricular do programa ETI do EF Anos Finais em 2006 

  COMPONENTES 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 

C
U

R
R

ÍC
U

L
O

 B
Á

S
IC

O
 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Língua Estrangeira Moderna - Inglês 2 2 2 2 

Educação Artística 2 2 2 2 

Educação Física 2 2 2 2 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4 

Ensino Religioso 0 0 0 1 

TOTAL 27 27 27 28 

O
F

IC
IN

A
S

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
 

Orientação para estudo e pesquisa 1 1 1 0 

Hora da Leitura 2 2 2 2 

Experiências Matemáticas 

5 5 5 5 Língua Estrangeira Moderna – Espanhol* 

Informática Educacional 

Teatro 

3 3 3 3 
Artes Visuais 

Música 

Dança 

Esporte 

3 3 3 3 Ginástica 

Jogo 

Saúde e Qualidade de Vida 

4 4 4 4 Filosofia 

Empreendedorismo Social 

TOTAL 18 18 18 17 

TOTAL GERAL 45 45 45 45 
Fonte: SEESP(2006)  
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Tabela 21 - Matriz Curricular do programa ETI do EF Anos finais em 2017 

  COMPONENTES  6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

B
A

S
E

 C
O

M
U

M
 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Educação Física 2 2 2 2 

Arte 2 2 2 2 

Matemática 6 6 6 6 

Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4 

História 4 4 4 4 

Geografia 4 4 4 4 

Ensino Religioso* 0 0 0 1 

TOTAL 28 28 28 28 

P
A

R
T

E
 

D
IV

E
R

S
IF

IC
A

D
A

 Língua Estrangeira - Inglês 2 2 2 2 

Leitura e Produção de Textos 2 2 2 2 

Experiências Matemáticas 2 2 2 2 

Projeto de Vida 2 2 2 2 

Orientação de Estudos 2 2 2 2 

Disciplinas Eletivas 2 2 2 2 

TOTAL 12 12 12 12 

TOTAL GERAL 40 40 40 40 
Fonte: SEESP(2017)  
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Tabela 22 – Análise dos Componentes Principais 5ºs Anos 

Ano Variáveis PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

2013 

D. Padrão 1,377 1,198 0,988 0,971 0,880 0,851 0,837 0,742 

Variância (%) 0,237 0,179 0,122 0,118 0,097 0,091 0,088 0,069 

Cumulativa 

(%) 0,237 0,416 0,538 0,656 0,753 0,844 0,931 1,000 

2015 

D. Padrão 1,347 1,206 0,990 0,963 0,900 0,864 0,823 0,769 

Variância (%) 0,227 0,182 0,123 0,116 0,101 0,093 0,085 0,074 

Cumulativa 

(%) 0,227 0,408 0,531 0,647 0,748 0,841 0,926 1,000 

2017 

D. Padrão 1,344 1,201 0,989 0,967 0,901 0,861 0,818 0,784 

Variância (%) 0,226 0,180 0,122 0,117 0,101 0,093 0,084 0,077 

Cumulativa 

(%) 0,226 0,406 0,528 0,645 0,747 0,840 0,923 1,000 
Fonte: Elaboração própria com dados da Prova Brasil. 

 

Tabela 23 – Análise dos Componentes Principais 9ºs Anos 

Ano Variáveis PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

2013 

D. Padrão 1,369 1,204 1,012 0,971 0,864 0,853 0,834 0,736 

Variância (%) 0,234 0,181 0,128 0,118 0,093 0,091 0,087 0,068 

Cumulativa 

(%) 0,234 0,415 0,543 0,661 0,755 0,846 0,932 1,000 

2015 

D. Padrão 1,367 1,202 1,013 0,968 0,871 0,863 0,835 0,724 

Variância (%) 0,233 0,181 0,128 0,117 0,095 0,093 0,087 0,066 

Cumulativa 

(%) 0,233 0,414 0,542 0,659 0,754 0,847 0,934 1,000 

2017 

D. Padrão 1,388 1,202 1,014 0,961 0,868 0,861 0,833 0,700 

Variância (%) 0,241 0,181 0,128 0,116 0,094 0,093 0,087 0,061 

Cumulativa 

(%) 0,241 0,422 0,550 0,665 0,760 0,852 0,939 1,000 
Fonte: Elaboração própria com dados da Prova Brasil. 
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Tabela 24 – Resultados das estimativas do Logit Propensed Score Matching 5ºs Anos 

  PEI 2017 ETI 2017 ETI 2015 ETI 2013 

ID_LABORATORIO_INFORMATICA 0.345*** 1.908*** 2.837*** 2.942*** 

  (0.088) (0.078) (0.208) (0.200) 

ID_LABORATORIO_CIENCIAS 1.990*** 0.661*** 0.053 -0.625*** 

  (0.068) (0.069) (0.069) (0.104) 

ID_QUADRA_ESPORTES 0.739*** 0.843*** 0.693*** 0.980*** 

  (0.118) (0.061) (0.056) (0.070) 

ID_COZINHA 12.177 -1.532*** -0.807*** -1.649*** 

  -127.563 (0.119) (0.108) (0.125) 

ID_BIBLIOTECA 0.965*** -0.105*** -0.002 -0.019 

  (0.085) (0.033) (0.035) (0.038) 

ID_INTERNET -0.234*** -0.466*** 1.986*** -12.101 

  (0.073) (0.039) (0.156) -95.331 

ID_ALIMENTACAO 13.449 -1.947***     

  -237.693 (0.124)     

NU_SALAS -0.104*** -0.141*** -0.100*** -0.131*** 

  (0.006) (0.004) (0.004) (0.005) 

FEMININO -0.015 0.002 0.015 0.033 

  (0.052) (0.029) (0.031) (0.035) 

BRANCO -0.059 -0.017 -0.006 -0.055 

  (0.055) (0.030) (0.033) (0.035) 

IDA_ADIA -0.112 -0.210 -0.272 0.532*** 

  (0.593) (0.329) (0.262) (0.083) 

IDA_AVAN -0.531*** -0.090 -0.214** -0.185** 

  (0.164) (0.073) (0.086) (0.087) 

SO_C_MAE -0.079 0.007 0.00001 -0.055 

  (0.081) (0.046) (0.048) (0.056) 

SO_C_PAI -0.077 -0.019 -0.119 0.028 

  (0.163) (0.090) (0.097) (0.103) 

M_PAI_MAE -0.274*** -0.152*** -0.307*** -0.262*** 

  (0.074) (0.042) (0.045) (0.053) 

ESCO_MAE 0.257*** -0.018 0.013 -0.064 

  (0.054) (0.031) (0.033) (0.039) 

MAE_ALF -0.101 0.120 0.264** 0.001 

  (0.175) (0.099) (0.110) (0.094) 

HAB_LEIT 0.143 0.193*** 0.172*** 0.071 

  (0.096) (0.053) (0.059) (0.056) 

TRAB_CAS -0.132 -0.049 0.018 -0.054 

  (0.084) (0.045) (0.047) (0.054) 

TRABALHA 0.013 0.241*** 0.067 0.145*** 

  (0.095) (0.048) (0.053) (0.049) 

HIST_ESC -0.065 -0.115*** 0.038 0.045 

  (0.063) (0.034) (0.039) (0.041) 

REPROVAC -0.255** 0.005 0.095* 0.004 

  (0.103) (0.051) (0.057) (0.051) 

ABANDONO 0.004 -0.039 -0.224*** 0.130** 

  (0.113) (0.060) (0.070) (0.063) 

PC1 -0.080*** -0.076*** 0.034** -0.020 

  (0.022) (0.012) (0.013) (0.013) 

Constant -29.997 0.007 -6.709*** -3.618*** 

  -269.760 (0.220) (0.305) (0.258) 

Observations 107,137 110,441 121,23 94,875 

  

  

Fonte: Elaboração Própria. 

Notas: Os níveis de significância são * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 
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Tabela 25 – Resultados das estimativas do Logit Propensed Score Matching 9ºs Anos 

  PEI 2017 PEI 2015 ETI 2017 ETI 2015 ETI 2013 

ID_LABORATORIO_INFORMATICA 0.345*** -0.917*** 1.322*** 15.142 0.248*** 

  (0.088) (0.061) (0.151) -190.330 (0.092) 

ID_LABORATORIO_CIENCIAS 1.990*** 2.430*** -0.350*** 0.166*** 0.275*** 

  (0.068) (0.027) (0.049) (0.032) (0.031) 

ID_QUADRA_ESPORTES 0.739*** 0.130 -0.325*** 0.946*** 14.210 

  (0.118) (0.101) (0.105) (0.146) -65.211 

ID_COZINHA 12.177 12.012 15.122 -0.839*** -1.166*** 

  -127.563 -55.573 -411.024 (0.114) (0.116) 

ID_BIBLIOTECA 0.965*** 2.280*** 15.805 0.190*** 0.027 

  (0.085) (0.149) -92.822 (0.058) (0.055) 

ID_INTERNET -0.234*** 0.226*** -0.469*** 15.341 -13.823 

  (0.073) (0.052) (0.049) -83.601 -175.649 

ID_ALIMENTACAO 13.449 0.712*** 15.553     

  -237.693 (0.204) -289.683     

NU_SALAS -0.104*** -0.155*** -0.016*** -0.018*** -0.016*** 

  (0.006) (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 

FEMININO -0.015 0.037 -0.054 -0.008 0.014 

  (0.052) (0.026) (0.036) (0.032) (0.031) 

BRANCO -0.059 -0.033 0.036 0.060* 0.077** 

  (0.055) (0.026) (0.036) (0.032) (0.030) 

IDA_ADIA -0.112 0.664*** 0.201 0.208 0.183 

  (0.593) (0.133) (0.140) (0.134) (0.122) 

IDA_AVAN -0.531*** 0.795*** -0.197 0.311 0.204 

  (0.164) (0.231) (0.303) (0.300) (0.275) 

SO_C_MAE -0.079 0.012 -0.122** -0.142*** -0.249*** 

  (0.081) (0.040) (0.054) (0.049) (0.051) 

SO_C_PAI -0.077 -0.086 -0.126 0.072 0.009 

  (0.163) (0.072) (0.095) (0.079) (0.080) 

M_PAI_MAE -0.274*** -0.159*** -0.233*** -0.226*** -0.274*** 

  (0.074) (0.037) (0.050) (0.045) (0.047) 

ESCO_MAE 0.257*** 0.262*** 0.154*** 0.123*** 0.035 

  (0.054) (0.026) (0.036) (0.032) (0.031) 

MAE_ALF -0.101 0.130 0.011 -0.006 0.223** 

  (0.175) (0.091) (0.112) (0.094) (0.095) 

HAB_LEIT 0.143 0.058 -0.005 -0.044 -0.026 

  (0.096) (0.042) (0.056) (0.051) (0.050) 

TRAB_CAS -0.132 -0.268*** -0.091* -0.086* -0.100** 

  (0.084) (0.038) (0.050) (0.045) (0.045) 

TRABALHA 0.013 -0.579*** -0.084 -0.170*** -0.199*** 

  (0.095) (0.048) (0.057) (0.051) (0.045) 

HIST_ESC -0.065 -0.194*** -0.040 0.071 -0.007 

  (0.063) (0.037) (0.052) (0.053) (0.054) 

REPROVAC -0.255** -0.431*** -0.071 -0.105** -0.012 

  (0.103) (0.039) (0.048) (0.043) (0.041) 

ABANDONO 0.004 -0.013 -0.126 -0.102 -0.182** 

  (0.113) (0.074) (0.096) (0.084) (0.083) 

PC1 -0.080*** -0.065*** -0.021 -0.088*** -0.024 

  (0.022) (0.013) (0.017) (0.016) (0.015) 

Constant -29.997 -16.942 -50.583 -34.862 -17.693 

  -269.760 -55.574 -511.344 -207.881 -65.211 

Observations 107,137 160,703 155,722 301,742 364,291 

  

  

Fonte: Elaboração Própria 

Notas: Os níveis de significância são * p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 
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Figura 1 – Esquema de dados do Projeto

  

Fonte: Elaboração Própria 



68 

 

Tabela 26 – Diferença variáveis Pré aplicação do PSM e Matching 5ºs anos 

  PEI 2017   ETI 2017   ETI 2015   ETI 2013 

Variáveis Controle Tratamento P Valor 
 

Controle Tratamento P Valor 
 

Controle Tratamento P Valor 
 

Controle Tratamento P Valor 

Proficiência Língua Portuguesa -0,4278 -0,1718 0  -0,4278 -0,3613 0  -0,5576 -0,491 0  -0,8645 -0,8411 0,06 

Proficiência Matemática -0,1884 0,1209 0  -0,1884 -0,0599 0  -0,2365 -0,1104 0  -0,5229 -0,4691 0 

Escola Possui Laboratório de Informática 0,8535 0,898 0  0,8535 0,9665 0  0,9308 0,9949 0  0,9071 0,9931 0 

Escola Possui Laboratório de Ciências 0,0409 0,2039 0  0,0409 0,0468 0,03  0,0702 0,0534 1  0,0751 0,0273 1 

Escola Possui Quadra de Esportes 0,8813 0,9503 0  0,8813 0,942 0  0,8707 0,9176 0  0,8745 0,937 0 

Escola Possui Cozinha 0,9917 1 0  0,9917 1 1  0,9875 1 1  0,9919 1 1 

Escola Possui Biblioteca 0,7592 0,8968 0  0,7592 0,7251 1  0,7179 0,7025 0,99  0,721 0,7054 0,98 

Escola possui Internet 0,841 0,8427 0,43  0,841 0,8347 0,88  0,935 0,9909 0  0,0023 0 1 

Escola Possui Alimentação 0,9975 1 0  0,9975 1 1  1 1 -  1 1 - 

Número de Salas das escolas 15,2121 12,8704 1  15,2121 11,7067 1  14,865 12,3841 1  14,3183 11,601 1 

Sexo Feminino 0,482 0,4877 0,33  0,482 0,4848 0,35  0,4854 0,4952 0,1  0,4734 0,481 0,19 

Branco 0,3437 0,3442 0,48  0,3437 0,356 0,04  0,3162 0,3259 0,09  0,3914 0,3944 0,36 

Idade Adiantada 0,0022 0,0019 0,63  0,0022 0,0018 0,74  0,0046 0,0033 0,93  0,0254 0,046 0 

Idade Avançada 0,0549 0,0283 1  0,0549 0,0468 1  0,0436 0,0361 1  0,0543 0,0443 1 

Mora somente com a Mãe 0,2563 0,275 0,05  0,2563 0,2675 0,04  0,2579 0,2991 0  0,2601 0,2788 0,01 

Mora somente com o Pai 0,0291 0,0296 0,45  0,0291 0,0296 0,41  0,0286 0,0288 0,46  0,0288 0,0342 0,04 

Mora com pai e mãe 0,5679 0,5293 1  0,5679 0,5492 1  0,5735 0,5149 1  0,5805 0,5371 1 

Mãe possui EM ou ES completo 0,3143 0,3833 0  0,3143 0,3188 0,25  0,3125 0,3215 0,1  0,28 0,2664 0,96 

Mãe Alfabetizada 0,9647 0,9736 0,01  0,9647 0,9759 0  0,9637 0,9772 0  0,9528 0,9545 0,31 

Mãe Possui Hábito de leitura 0,8893 0,9106 0  0,8893 0,9129 0  0,8967 0,9199 0  0,8651 0,8737 0,07 

Realiza mais de 3hs de Trab Doméstico 0,1173 0,1045 0,95  0,1173 0,1142 0,74  0,1188 0,1187 0,51  0,1164 0,1122 0,78 

Trabalha 0,0838 0,0824 0,58  0,0838 0,102 0  0,0937 0,0932 0,55  0,1366 0,1502 0,01 

Só Estudou em Escola Pública 0,7745 0,7716 0,61  0,7745 0,7607 0,99  0,7901 0,8032 0,02  0,7408 0,7563 0,02 

Reprovação 0,1231 0,0862 1  0,1231 0,1175 0,88  0,1084 0,1036 0,85  0,189 0,1856 0,69 

Abandono 0,075 0,0642 0,96  0,075 0,0697 0,92  0,0739 0,058 1  0,1025 0,1085 0,13 

Score de renda (PC1) 0,0098 -0,16 1  0,0098 -0,1594 1  -0,0056 0,0951 0  0,0028 -0,036 0,95 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PB e Censo Escolar 
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Tabela 27 – Diferença variáveis Pós aplicação do PSM e Matching 5ºs anos 

  PEI 2017   ETI 2017   ETI 2015   ETI 2013 

Variáveis Controle Tratamento P Valor 
 

Controle Tratamento P Valor 
 

Controle Tratamento P Valor 
 

Controle Tratamento P Valor 

Proficiência Língua Portuguesa -0,3878 -0,1718 0  -0,3921 -0,3613 0,05  -0,523 -0,491 0,05  -0,8697 -0,8411 0,1 

Proficiência Matemática -0,1464 0,1209 0  -0,1389 -0,0599 0  -0,194 -0,1104 0  -0,5225 -0,4691 0,01 

Escola Possui Laboratório de Informática 0,9021 0,898 0,64  0,9651 0,9665 0,36  0,993 0,9949 0,13  0,9919 0,9931 0,29 

Escola Possui Laboratório de Ciências 0,1815 0,2039 0,06  0,0438 0,0468 0,25  0,0485 0,0534 0,16  0,0222 0,0273 0,09 

Escola Possui Quadra de Esportes 0,9446 0,9503 0,25  0,9363 0,942 0,14  0,9172 0,9176 0,47  0,9371 0,937 0,5 

Escola Possui Cozinha 1 1 -  0,9961 1 1  0,9845 1 0,97  0,9786 1 0,54 

Escola Possui Biblioteca 0,8853 0,8968 0,16  0,7518 0,7251 1  0,6966 0,7025 0,29  0,7103 0,7054 0,66 

Escola possui Internet 0,8481 0,8427 0,66  0,841 0,8347 0,79  0,9814 0,9909 0  0 0 - 

Escola Possui Alimentação 1 1 -  0,9932 1 1  1 1 -  1 1 - 

Número de Salas da escola 13,0979 12,8704 0,95  11,9037 11,7067 0,99  12,4963 12,3841 0,87  11,9219 11,601 1 

Sexo Feminino 0,4844 0,4877 0,43  0,484 0,4848 0,47  0,5017 0,4952 0,72  0,456 0,481 0,02 

Branco 0,3721 0,3442 0,94  0,3649 0,356 0,8  0,3358 0,3259 0,83  0,385 0,3944 0,22 

Idade Adiantada 0,0023 0,0019 0,59  0,0024 0,0018 0,7  0,002 0,0033 0,12  0,0457 0,046 0,48 

Idade Avançada 0,0273 0,0283 0,44  0,047 0,0468 0,51  0,0369 0,0361 0,58  0,0454 0,0443 0,58 

Mora somente com a Mãe 0,306 0,275 0,97  0,2828 0,2675 0,94  0,3321 0,2991 1  0,3056 0,2788 0,99 

Mora somente com o Pai 0,0258 0,0296 0,27  0,0291 0,0296 0,44  0,0248 0,0288 0,13  0,0316 0,0342 0,28 

Mora com pai e mãe 0,4973 0,5293 0,04  0,5226 0,5492 0,01  0,4828 0,5149 0  0,5081 0,5371 0,01 

Mãe possui EM ou ES completo 0,388 0,3833 0,6  0,3271 0,3188 0,79  0,3335 0,3215 0,87  0,2676 0,2664 0,54 

Mãe Alfabetizada 0,9795 0,9736 0,85  0,9732 0,9759 0,22  0,9758 0,9772 0,34  0,9511 0,9545 0,26 

Mãe Possui Hábito de leitura 0,9043 0,9106 0,28  0,9008 0,9129 0,03  0,9 0,9199 0  0,865 0,8737 0,15 

Realiza mais de 3hs de Trab Doméstico 0,1147 0,1045 0,81  0,1201 0,1142 0,8  0,1392 0,1187 1  0,1111 0,1122 0,45 

Trabalha 0,085 0,0824 0,6  0,0976 0,102 0,25  0,102 0,0932 0,91  0,1649 0,1502 0,94 

Só Estudou em Escola Pública 0,7752 0,7716 0,59  0,7513 0,7607 0,16  0,7842 0,8032 0,02  0,7405 0,7563 0,07 

Reprovação 0,0888 0,0862 0,6  0,1204 0,1175 0,66  0,1082 0,1036 0,75  0,1839 0,1856 0,43 

Abandono 0,0661 0,0642 0,58  0,0672 0,0697 0,32  0,0552 0,058 0,29  0,1122 0,1085 0,68 

Score de renda (PC1) -0,1295 -0,16 0,75  -0,1358 -0,1594 0,81  0,0714 0,0951 0,2  0,0003 -0,036 0,86 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PB e Censo Escolar 
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Tabela 28 – Diferença variáveis Pré aplicação do PSM e Matching 9ºs anos 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PB e Censo Escolar 

 

  PEI 2017   PEI 2015   ETI 2017   ETI 2015   ETI 2013 

Variáveis Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 

Proficiência Língua Portuguesa 0,1993 0,4959 0,00  -0,0061 0,2416 0,00  0,1993 0,2736 0,00  -0,0061 0,0942 0,00  -0,1456 -0,0807 0,00 

Proficiência Matemática 0,1452 0,5011 0,00  0,0505 0,3144 0,00  0,1452 0,2748 0,00  0,0505 0,187 0,00  -0,0662 0,0496 0,00 

Possui Lab de Informática 0,9559 0,945 1,00  0,9903 1 0,00  0,9559 0,9865 0,00  0,9903 1 0,00  0,9641 0,9723 0,00 

Possui Laboratório de Ciências 0,1964 0,6953 0,00  0,3471 0,8854 0,00  0,1964 0,1491 1,00  0,3471 0,3796 0,00  0,3657 0,4305 0,00 

Escola Possui Quadra de Esportes 0,9742 0,9845 0,00  0,9708 1 0,00  0,9742 0,9713 0,83  0,9708 0,989 0,00  0,9737 1 0,00 

Escola Possui Cozinha 0,9962 1 0,00  0,9887 1 0,00  0,9962 1 0,00  0,9887 1 1,00  0,9922 1 1,00 

Escola Possui Biblioteca 0,9215 0,9939 0,00  0,9058 0,9958 0,00  0,9215 1 0,00  0,9058 0,9232 0,00  0,9123 0,9207 0,02 

Escola possui Internet 0,8837 0,9316 0,00  0,9486 0,9571 0,00  0,8837 0,8438 1,00  0,9486 1 0,00  0,0035 0 1,00 

Escola Possui Alimentação 0,9922 1 0,00  1 1 -  0,9922 1 0,00  1 1 -  1 1 - 

Número de Salas das escolas 14,5983 11,9409 1,00  15,107 12,9893 1,00  14,5983 13,9623 1,00  15,107 14,4398 1,00  15,031 14,7502 1,00 

Sexo Feminino 0,4697 0,4895 0,00  0,4754 0,4891 0,02  0,4697 0,4609 0,84  0,4754 0,4792 0,31  0,482 0,4894 0,16 

Branco 0,382 0,4071 0,00  0,3513 0,3741 0,00  0,382 0,3971 0,04  0,3513 0,3762 0,00  0,4064 0,4325 0,00 

Idade Adiantada 0,9676 0,9864 0,00  0,9729 0,9846 0,00  0,9676 0,9775 0,00  0,9729 0,9821 0,00  0,9724 0,979 0,00 

Idade Avançada 0,0099 0,0052 1,00  0,0072 0,0047 1,00  0,0099 0,0058 1,00  0,0072 0,0039 1,00  0,0068 0,0053 0,92 

Mora somente com a Mãe 0,2773 0,2886 0,01  0,2747 0,3015 0,00  0,2773 0,2857 0,15  0,2747 0,2724 0,63  0,2828 0,275 0,88 

Mora somente com o Pai 0,0415 0,0376 0,96  0,0399 0,0438 0,08  0,0415 0,0422 0,42  0,0399 0,0492 0,00  0,0381 0,0472 0,00 

Mora com pai e mãe 0,5339 0,516 1,00  0,5434 0,4973 1,00  0,5339 0,5047 1,00  0,5434 0,5193 1,00  0,5747 0,5525 1,00 

Mãe possui EM ou ES completo 0,4208 0,4947 0,00  0,3825 0,4269 0,00  0,4208 0,4638 0,00  0,3825 0,4214 0,00  0,3582 0,3764 0,01 

Mãe Alfabetizada 0,9625 0,9771 0,00  0,9601 0,9695 0,00  0,9625 0,9681 0,04  0,9601 0,966 0,02  0,9594 0,9681 0,00 

Mãe Possui Hábito de leitura 0,8669 0,8857 0,00  0,8763 0,8893 0,00  0,8669 0,8715 0,22  0,8763 0,8781 0,36  0,879 0,8818 0,28 

Mais de 3hs de Trab Doméstico 0,1587 0,1255 1,00  0,1485 0,1158 1,00  0,1587 0,1452 0,98  0,1485 0,1363 0,99  0,1398 0,1273 0,99 

Trabalha 0,1175 0,0689 1,00  0,1213 0,0758 1,00  0,1175 0,1082 0,95  0,1213 0,1023 1,00  0,1543 0,1273 1,00 

Só Estudou em Escola Pública 0,8753 0,8567 1,00  0,9014 0,8907 0,99  0,8753 0,8686 0,86  0,9014 0,906 0,16  0,9158 0,9159 0,50 

Reprovação 0,1941 0,1228 1,00  0,1947 0,1526 1,00  0,1941 0,1765 0,99  0,1947 0,1701 1,00  0,1884 0,1763 0,98 

Abandono 0,0452 0,0309 1,00  0,0462 0,0373 1,00  0,0452 0,0367 0,99  0,0462 0,0372 1,00  0,0447 0,0352 1,00 

Score de renda (PC1) 0,009 -0,1455 1,00  0,0051 -0,1175 1,00  0,009 -0,0593 1,00  0,0051 -0,1312 1,00  0,0037 -0,055 1,00 
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 Tabela 29 – Diferença variáveis Pós aplicação do PSM e Matching 9ºs anos 

Fonte: Elaboração própria com dados da PB e Censo Escolar 

 

  PEI 2017   PEI 2015   ETI 2017   ETI 2015   ETI 2013 

Variáveis Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 
 

Controle Tratamento p valor 

Proficiência Língua Portuguesa 0,2621 0,4959 0,00  0,0754 0,2416 0,00  0,2378 0,2736 0,06  0,0499 0,0942 0,01  -0,1284 -0,0807 0,01 

Proficiência Matemática 0,2106 0,5011 0,00  0,1256 0,3144 0,00  0,1698 0,2748 0,00  0,104 0,187 0,00  -0,0079 0,0496 0,00 

Possui Lab de Informática 0,9501 0,945 0,91  1 1 -  0,9817 0,9865 0,08  1 1 -  0,9667 0,9723 0,07 

Possui Laboratório de Ciências 0,6119 0,6953 0,00  0,8522 0,8854 0,00  0,1454 0,1491 0,35  0,3795 0,3796 0,50  0,4243 0,4305 0,28 

Escola Possui Quadra de Esportes 0,9902 0,9845 1,00  1 1 -  0,9755 0,9713 0,84  0,9885 0,989 0,43  1 1 - 

Escola Possui Cozinha 1 1 -  1 1 -  1 1 -  0,9871 1 0,98  0,978 1 0,08 

Escola Possui Biblioteca 0,9927 0,9939 0,19  0,9963 0,9958 0,66  1 1 -  0,9235 0,9232 0,52  0,9122 0,9207 0,08 

Escola possui Internet 0,9287 0,9316 0,26  0,9536 0,9571 0,21  0,8436 0,8438 0,49  1 1 -  0 0 - 

Escola Possui Alimentação 0,9946 1 0,05  1 1 -  1 1 -  1 1 -  1 1 - 

Número de Salas das escolas 12,2791 11,9409 1,00  13,066 12,9893 0,82  13,4863 13,9623 0,00  14,7383 14,4398 0,99  14,7898 14,7502 0,61 

Sexo Feminino 0,4759 0,4895 0,06  0,489 0,4891 0,50  0,4626 0,4609 0,55  0,4752 0,4792 0,36  0,4895 0,4894 0,51 

Branco 0,4134 0,4071 0,77  0,3776 0,3741 0,64  0,4012 0,3971 0,62  0,3743 0,3762 0,43  0,4224 0,4325 0,18 

Idade Adiantada 0,9826 0,9864 0,04  0,9841 0,9846 0,43  0,977 0,9775 0,45  0,9848 0,9821 0,82  0,9785 0,979 0,44 

Idade Avançada 0,0073 0,0052 0,93  0,0051 0,0047 0,61  0,0047 0,0058 0,29  0,0049 0,0039 0,73  0,0068 0,0053 0,81 

Mora somente com a Mãe 0,3104 0,2886 1,00  0,3183 0,3015 0,96  0,2872 0,2857 0,55  0,2866 0,2724 0,92  0,298 0,275 0,99 

Mora somente com o Pai 0,0426 0,0376 0,92  0,0547 0,0438 0,99  0,0435 0,0422 0,60  0,0487 0,0492 0,46  0,0456 0,0472 0,37 

Mora com pai e mãe 0,4633 0,516 0,00  0,4507 0,4973 0,00  0,494 0,5047 0,21  0,4938 0,5193 0,01  0,5202 0,5525 0,00 

Mãe possui EM ou ES completo 0,4785 0,4947 0,03  0,4294 0,4269 0,60  0,4468 0,4638 0,10  0,4182 0,4214 0,39  0,3624 0,3764 0,09 

Mãe Alfabetizada 0,9766 0,9771 0,42  0,9685 0,9695 0,39  0,966 0,9681 0,33  0,9673 0,966 0,63  0,9636 0,9681 0,13 

Mãe Possui Hábito de leitura 0,8689 0,8857 0,00  0,8725 0,8893 0,01  0,867 0,8715 0,31  0,8619 0,8781 0,02  0,8679 0,8818 0,03 

Mais de 3hs de Trab Doméstico 0,1407 0,1255 0,99  0,1253 0,1158 0,92  0,1615 0,1452 0,96  0,1402 0,1363 0,69  0,1436 0,1273 0,98 

Trabalha 0,085 0,0689 1,00  0,0906 0,0758 1,00  0,1213 0,1082 0,94  0,1081 0,1023 0,79  0,1431 0,1273 0,98 

Só Estudou em Escola Pública 0,8415 0,8567 0,01  0,8718 0,8907 0,00  0,8772 0,8686 0,84  0,8934 0,906 0,03  0,9164 0,9159 0,54 

Reprovação 0,1525 0,1228 1,00  0,1783 0,1526 1,00  0,1845 0,1765 0,79  0,1809 0,1701 0,89  0,1921 0,1763 0,97 

Abandono 0,0358 0,0309 0,94  0,0332 0,0373 0,14  0,0362 0,0367 0,46  0,0367 0,0372 0,45  0,032 0,0352 0,21 

Score de renda (PC1) -0,081 -0,1455 1,00  -0,1069 -0,1175 0,67  -0,0381 -0,0593 0,74  -0,1476 -0,1312 0,26  -0,0104 -0,055 0,93 
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Tabela 30 – Tamanhos das amostras controle utilizadas para cada exercício de robustez 

Série 
Tipo 

Escola 
Ano Pré PSM Especificação 

Principal 

Exercício de 

Robustez 1 

Exercício de 

Robustez 2 

Exercício de 

Robustez 3 

Exercício de 

Robustez 4 

Exercício de 

Robustez 5 

5º Ano 

PEI 2017 105.548 1.317 1.326 1.319 871 1.589 3.774 

ETI 

2013 91.399 2.844 2.888 2.868 1.838 3.476 8.149 

2015 116.713 3.550 3.554 3.557 1.841 4.517 10.201 

2017 105.548 3.812 3.930 3.831 2.075 4.893 10.849 

9º Ano 

PEI 
2015 297.656 4.094 4.131 4.096 2.097 5.709 11.686 

2017 152.617 5.331 5.390 5.298 2.630 8.086 14.185 

ETI 

2013 359.775 3.816 3.766 3.798 1.838 4.516 11.338 

2015 297.656 3.489 3.456 3.480 1.770 4.086 10.362 

2017 152.617 2.737 2.722 2.735 1.555 3.105 8.058 
Fonte: Elaboração própria com dados da PB e Censo Escolar. 

Notas: Pré PSM se trata da comparação direta entre todo o grupo controle e o grupo sob tratamento O exercício de robustez 1 se trata da aplicação da distância de 

Mahalanobis com o mesmo conjunto de variáveis da especificação principal e parâmetros k = 1 e com reposição. O exercício 2 se trata da aplicação do mesmo modelo de 

PSM porém com mais variáveis de componentes de renda. O exercício 4 é a utilização da especificação principal retirando todas as variáveis a respeito da infraestrutura de 

escola. O exercício 4 é a aplicação do modelo de PSM, porém utilizando o Matching com k = 1 sem reposição. O último exercício 5 utiliza o PSM com o mesmo conjunto de 

variáveis utilizando o Matching com k = 3 com reposição.
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