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Introdução 
Este estudo apresenta os resultados gerados pelo currículo de um curso de férias com duração 
de 10 dias desenvolvido no Youcubed, em Stanford, e implementado em Cotia, Brasil, em janeiro 
de 2020. Essa abordagem é chamada de Programa Mentalidades Matemáticas (MM) 
incentivada pelo Instituto Sidarta com financiamento do Itaú Social, parceiro filantrópico no 
Brasil. O Curso de Férias MM tem vários componentes interligados, como a preparação dos 
professores, as práticas de ensino das MM, e um currículo definido (ver youcubed.org para obter 
uma descrição completa em inglês). Embora os gestores do curso no Brasil tenham reunido uma 
rica variedade de dados quantitativos e qualitativos, este relatório se concentra nas seguintes 
perguntas de pesquisa relacionadas ao aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos: 

 
Pergunta de pesquisa 1: Os alunos que participam do Programa MM demonstram melhora nas 
habilidades matemáticas visadas pelo programa? O efeito varia de acordo com as 
características do aluno? 
Pergunta de Pesquisa 2: Os alunos que participam do programa MM melhoram em termos de 
atitudes e crenças visadas pelo programa? O efeito varia de acordo com as características do 
aluno?  

 
Descrição da Intervenção 
O curso de férias de matemática implementado no Brasil, com duração de 10 dias, seguiu quase 
à risca a versão implantada na Califórnia em 2015, bem como o mesmo modelo que foi 
expandido para 16 locais diferentes no verão de 2019. O curso inicial de Stanford, em 2015, foi 
considerado altamente bem-sucedido e, portanto, adequado para replicação. A intenção do 
projeto no Brasil era estabelecer uma base de referência para este programa de férias de 
matemática num contexto cultural diferente, como uma prova local de conceito a partir da qual 
um portfólio de dados nas escolas brasileiras será desenvolvido. O Programa MM Brasil usou as 
atividades matemáticas curriculares aprovadas, adaptadas para os 4º e 5º anos, e cumpriu o 
limite recomendado por Stanford de 30 horas de ensino. Todas as localidades do curso foram 
autorizadas a ajustar a ordem e o fluxo das atividades para atender às necessidades locais. Várias 
adaptações notáveis foram criadas pela equipe de implementação do Instituto Sidarta, incluindo 
um curso preparatório de 100 horas para professores e o desenvolvimento de um currículo 
vespertino baseado em jogos e brincadeiras, destinado a reforçar as mensagens de mentalidade 
matemática e promover um senso mais forte de comunidade durante os 10 dias do programa. 

 
Para corroborar a qualidade desse curso de férias, o Dr. Jack Dieckmann, diretor de pesquisa do 
Youcubed em Stanford, ministrou 25 horas de capacitação profissional aos professores do 
programa via ensino a distância entre os meses de outubro e dezembro de 2019. O foco de suas 
sessões abrangeu tanto os conceitos matemáticos de cada uma das atividades do curso de férias 
quanto as principais práticas de ensino das MM desenvolvidas no Youcubed. Além disso, para 
garantir um alto nível de fidelidade na implementação, Dieckmann fez uma visita durante a 
primeira semana do curso de férias. Enquanto esteve lá, ele observou aulas, reuniu-se com as 
equipes de professores, os ajudou nas reflexões diárias e nos ajustes das aulas. 

 
Seleção e Descrição da Amostra 
Após a forte divulgação feita pelo Instituto Sidarta entre as escolas públicas da região 
metropolitana de São Paulo, duas escolas de ensino fundamental anos iniciais (Escola 1 e Escola 
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2) foram selecionadas em um distrito-dormitório de Cotia (SP), Brasil. O curso em si foi realizado 
na Escola 2. A amostra foi restrita aos alunos que haviam acabado de concluir o 4º ano nas duas 
escolas. As famílias receberam informações e um processo de inscrição foi aberto. O curso foi 
ministrado sem que houvesse custo algum para os estudantes ou suas famílias. Sessenta e oito 
alunos concluíram o curso. Em termos gerais, a amostra dos participantes é bastante 
representativa dos estudantes brasileiros de diversas origens em termos de gênero, raça, 
contexto socioeconômico e desempenho prévio, o que nos permitiu testar quaisquer efeitos em 
determinados grupos de estudantes. A Tabela 1 abaixo fornece os dados descritivos sobre os 
participantes: 

 
Tabela 1. Características e Origem dos alunos 

Gênero  Quantidade e % Maior escolaridade dos pais Quantidade e % 
Feminino 34 (50%) Fundamental incompleto  1 (2%) 
Masculino  34 (50%) Fundamental completo 3 (4%) 
Raça/Etnia   Ensino Médio incompleto 5 (7%) 
Branco 23 (34%) Ensino Médio incompleto 24 (35%) 
Amarelo 2 (3%) Ensino Técnico incompleto 1 (2%) 
Pardo 33 (49%) Ensino Técnico completo 5 (7%) 
Preto 9 (13%) Ensino Superior incompleto 10 (15%) 
Não declarou 1 (2%) Ensino Superior completo 13 (19%) 
Faixa de Renda   Pós-graduação incompleta 3 (4%) 
Nenhuma renda citada 3 (4%) Pós-graduação completa 3 (4%) 
Abaixo de um salário mínimo 7 (10%) Média Anual 2019**   
1 - 2 salários mínimos 35 (52%) Nenhuma Média Anual Citada 4 (6%) 
2 - 5 salários mínimos 18 (27%) Média Anual baixa 15 (22%) 
5 - 10 salários mínimos 4 (6%) Média Anual mediana 28 (41%) 
10 - 20 salários mínimos 1 (2%) Média Anual alta 21 (31%) 

 
**A média foi calculada com base no resultado acadêmico apresentado pelas Escolas 1 e 2, em formato de nota 
bimestral de 0 a 10, referente aos três primeiros bimestres de 2019. Foram consideradas médias de alta 
performance, aquelas entre 8 e 10; medianas, entre 5 e 7; e baixa, entre 0 e 4. 
 

Medições da Aprendizagem Matemática 
Assim como no modelo de Stanford, todos os alunos realizaram uma pré/pós-avaliação 
composta por 4 atividades do MARS. As atividades de desempenho são consideradas uma régua 
rigorosa, pois os alunos precisam raciocinar dentro de um contexto, formular uma estratégia e 
explicar seu raciocínio matemático. 

As Escolas 1 e 2 receberam as orientações e cerca de um mês antes do curso de férias, a equipe 
do Sidarta forneceu cópias impressas dessas avaliações aos alunos participantes e supervisionou 
sua administração, seguindo um protocolo para administrar as quatro atividades de 
desempenho em Matemática, e usaram as mesmas atividades no pré e no pós. Em 
conformidade com as recomendações dos manuais técnicos para a administração de provas da 
Iniciativa Matemática do Vale do Silício (Silicon Valley Math Initiative – SVMI), organização que 
faz a curadoria e correção das avaliações de MAC/MARS, os estudantes tiveram cerca de 20 
minutos para fazer cada uma das tarefas, que foram divididas em duas sessões.  

Sessão 1 – Caixas (20 minutos), Botões (20 minutos) 
Sessão 2 – Hexágonos Seguidos (20 minutos), Quantos Cubos (20 minutos) 

 
Os alunos trabalharam de forma independente. A correção foi conduzida fora do local do teste 
pela empresa especializada Primeira Escolha, que usou avaliadores calibrados e procedimentos 
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de pontuação dupla para garantir a confiabilidade. Os professores da MM não estavam 
envolvidos na correção, nem tiveram acesso às avaliações antes do curso de férias. Nós 
incluímos as atividades do MAC/MARS e as rubricas de pontuação nas páginas a seguir para 
ilustrar a natureza dessa avaliação. Consulte o Apêndice A para conhecer um modelo da 
avaliação. 

A equipe do Sidarta usou as mesmas atividades no estágio anterior e posterior. As avaliações 
foram administradas no antes início do curso e, depois, em seu último dia. Cada tarefa foi 
corrigida por um parceiro externo (treinado no SVMI) de acordo com a rubrica analítica de nota 
por pontos nas respostas numéricas e de raciocínio matemático. A pontuação possível para cada 
atividade é a seguinte:  Caixas (10 pontos), Botões (8 pontos), Hexágonos Seguidos (8 pontos), 
Quantos Cubos (7 pontos). Houve um total de 33 pontos possíveis. Para essa análise, criamos 
uma pontuação composta, somando as notas dos alunos nas quatro atividades. Também 
analisamos as pontuações das atividades individuais separadamente. 

 
Resultados das Avaliações do MARS 
Nós analisamos esses dados subtraindo a pré-pontuação da pós-pontuação e conduzindo um 
teste t-pareado. Calculamos os tamanhos do efeito principal usados para quantificar o 
crescimento dividindo essa diferença pelo desvio padrão das pontuações somadas na 
administração pré-teste. Isso segue o mesmo método do estudo comparativo realizado na 
Universidade de Stanford em 2015 e 2019. Os resultados da amostra completa são apresentados 
na Tabela 2. Uma maneira de interpretar o tamanho do efeito para o público geral é considerar 
1 desvio padrão (DP) como equivalente ao progresso que se pode esperar de um aluno em 3 
anos de escolaridade. Com essa estimativa de conversão, um tamanho de efeito de 0,45 seria o 
equivalente a 1,35 anos de escolaridade em conceitos matemáticos específicos abordados pelas 
avaliações. 

 
Tabela 2. Melhora pré/pós no MARS de todos os alunos 

Obs. Nota antes Nota depois Diferença (Pós - Pré) Tamanho do efeito 
68 6.8 8.4 1.63**  0.45** 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
 
Como base de comparação, ressaltamos para o leitor que o tamanho do efeito do curso de férias 
original de Stanford foi de 0,96 DP. No entanto, houve algumas diferenças importantes entre os 
cursos de Stanford e o brasileiro: a desenvolvedora do programa, a professora Jo Boaler, 
ministrou o curso de Stanford, que foi realizado na própria universidade e teve duração de três 
semanas. No Brasil, por sua vez, o curso ocorreu em uma escola pública durante duas semanas. 
Além disso, o curso de Stanford era composto por alunos dos 6º e 7º anos, já o Brasil trabalhou 
com alunos que estavam entrando no 5º ano. Considerados esses fatores, consideramos os 
resultados do curso brasileiro bastante robustos. 

 
Quando desagregamos os dados do MARS por escola, encontramos um efeito escolar nos 
resultados do MARS, apresentados na Tabela 3. Ambas as escolas aumentaram suas notas após 
o curso, mas apenas uma delas apresentou resultados estatisticamente significativos. Usando a 
mesma conversão de antes, um tamanho de efeito substancial de 0,73 para a Escola 2 seria 
equivalente a 2,2 anos de escolaridade nos conceitos matemáticos específicos abordados pelas 
avaliações. 

 
Tabela 3. Melhora Pré/Pós no MARS por Escola  

Obs. Nota pré-curso Nota pós-curso Diferença (Pós - Pré) Tamanho do efeito 
Escola 1 34 7.0 7.3               0.29 0.09 
Escola 2 34 6.5 9.5               2.97*** 0.73*** 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Embora não compreendamos plenamente a fonte desse efeito escolar, conjecturamos que isso 
possa estar relacionado com o fato de que o curso foi realizado na Escola 2. Portanto, pode ter 
havido uma “vantagem de jogar em casa". Tal resultado causou-nos perplexidade, pois os alunos 
de ambas as escolas foram designados a cada uma das quatro equipes de modo que cada equipe 
estivesse equilibrada em termos de gênero, desempenho prévio, raça e escola de origem. 
Nenhum dos professores do curso de férias era da escola 1 ou da escola 2. Os professores não 
conheciam os alunos antes do curso. Em muitos casos, eles não sabiam quais deles pertenciam 
a qual escola. Ao serem consultados, os professores não se lembram de diferenças marcantes 
entre os estudantes de escolas distintas em suas equipes.  

 
Para explorar a variabilidade no resultado da aprendizagem, usamos a análise de regressão dos 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para vincular as características dos alunos ao incremento 
de pontuação no MARS, o que nos permitiu testar efeitos variados. O Apêndice B fornece os 
resultados completos das regressões nas pontuações totais do MARS e nas atividades. Em 
resumo, encontramos um efeito escolar de 3,04 pontos que pende a favor da Escola 2, um efeito 
positivo de gênero de 2,55 pontos para as meninas em comparação aos meninos, e um efeito 
positivo de 3,08 pontos para os estudantes de uma das categorias de renda média. 
Interpretamos essa estimativa de renda com cautela, pois não sabemos quantos membros da 
família partilham dessa renda, afinal, isso não é um índice per capita. 

 
O que chama ainda mais atenção é que não encontramos diferenças estatísticas nos alunos em 
relação à escolaridade dos pais, tampouco em relação a seu desempenho prévio. Essas 
características costumam ser fortes prognósticos do desempenho dos alunos, mas, no caso 
desse curso de férias, elas não tiveram o mesmo poder preditivo. Isso sugere que a intervenção 
foi igualmente benéfica para diferentes grupos de estudantes, sobretudo para as meninas. 

 
Resumo da Pergunta de Pesquisa 1:  
Os alunos que participam do programa MM demonstram melhora nas habilidades 
matemáticas visadas pelo programa? Sim, os alunos demonstram melhora no aprendizado de 
matemática, com um tamanho de efeito médio de 0,45 DP. 

 
O efeito varia de acordo com as características do aluno?  
Encontramos um efeito de gênero nas meninas e um efeito escolar, mas nada relacionado ao 
nível de escolaridade dos pais, nem ao desempenho acadêmico prévio. 

 
Medições das Atitudes e Crenças dos Alunos 
Juntamente com a melhora no desempenho em matemática, um objetivo fundamental da 
intervenção do curso de férias é o de influenciar as atitudes e crenças dos alunos em relação à 
matemática, promover uma mentalidade de crescimento, e mudar crenças antiquadas em torno 
da importância da velocidade e da memorização na matemática. Com efeito, parte significativa 
do currículo e das práticas de ensino consiste em dar aos alunos mensagens explícitas nessas 
áreas-chave.  

Para captar as mudanças dessas ideias no pré/pós-curso, uma pesquisa de opinião com os alunos 
foi administrada com os itens citados abaixo numa escala de concordância Likert com 4 pontos, 
na qual 1 significa discordar totalmente e 4 concordar totalmente (indicamos o "código reverso", 
cujos itens têm palavras negativas.) Essa pesquisa foi criada e adaptada pelo Youcubed, que tem 
administrado pesquisas semelhantes nos últimos 5 anos nos EUA e no exterior. 

P1. Eu gosto de matemática. 
P2. Quando um problema de matemática é difícil, eu desisto facilmente (código reverso). 
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P3. Sou estimulado por outras pessoas a me esforçar no estudo da matemática. 
P4. Às vezes, a matemática me dá medo (código reverso). 
P5. As pessoas que de fato entendem de matemática rapidamente encontram a resposta certa 
(código reverso). 
P6. Nas minhas aulas de matemática, tenho tempo suficiente para resolver as perguntas que o 
professor apresenta. 
P7. Os erros são uma coisa boa e fazem parte da matemática. 
P8. A matemática é minha matéria favorita. 
P9. É muito bom fazer exercícios de matemática em grupo e discuti-los com meus amigos. 
P10. Na matemática, é importante ser rápido (código reverso). 
P11. A criatividade é realmente importante na matemática. 
P12. As dificuldades são importantes para o aprendizado da matemática. 
P13. Meu raciocínio fica embaralhado quando eu estudo matemática (código reverso). 
P14. O professor é o único capaz de saber se eu entendo ou não o conteúdo (código reverso). 
P15. Eu gosto de resolver problemas complexos. 
P16. Minha aula de matemática está no ritmo certo para mim. 
P17. Fico com uma sensação ruim quando tento resolver problemas difíceis de matemática 
(código reverso) 
P18. Acho que consigo resolver problemas de matemática muito difíceis/complexos. 
P19. Se eu me esforçar o suficiente, posso me sair bem em matemática.  
P20. Nas minhas aulas de matemática, tenho oportunidades de trabalhar em conjunto com 
outras pessoas. 
P21. Sinto vergonha quando estou resolvendo um problema de matemática e cometo um erro 
(código reverso). 

 
Resultados da Pesquisa de Opinião dos Alunos – Comparações ao nível do item 
Por meio de um teste t-pareado ao nível do item, os alunos apresentaram melhora significativa 
em mais da metade dos itens da pesquisa, pré/pós-curso (no nível de significância 0,01 ou 0,05), 
evidenciado abaixo. O Apêndice C apresenta os resultados completos. Os alunos parecem ter 
entendido as mensagens sobre a importância dos erros (P7) e dar menos valor à velocidade (P5, 
P10). O nível de ansiedade dos alunos em relação à matemática parece ter diminuído (P4, P17, 
P21), ao passo que sua satisfação com a matéria (P1, P8) e o prazer com os desafios (P15, P18) 
cresceram.  

 
P1. Eu gosto de matemática. 
P4. Às vezes, a matemática me dá medo (código reverso). 
P5. As pessoas que de fato entendem de matemática rapidamente encontram a resposta certa 
(código reverso). 
P7. Os erros são uma coisa boa e fazem parte da matemática. 
P8. A matemática é minha matéria favorita. 
P10. Na matemática, é importante ser rápido (código reverso). 
P15. Eu gosto de resolver problemas complexos. 
P17. Fico com uma sensação ruim quando tento resolver problemas difíceis de matemática 
(código reverso). 
P18 Acho que consigo resolver problemas de matemática muito difíceis /complexos. 
P21 Sinto vergonha quando estou resolvendo um problema de matemática e cometo um erro 
(código Reverso) 

 
O Apêndice D traz os resultados desses itens estatisticamente significativos, pois eles estão 
relacionados às características dos alunos. Em resumo, encontramos efeitos escolares na P4 a 
favor da escola 2; diferenças de gênero na P21, com melhora nas respostas das meninas em 
comparação às dos meninos (as meninas relataram sentir menos vergonha de cometer erros). 
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Mais uma vez, não encontramos efeitos nos níveis de escolaridade dos pais ou no desempenho 
prévio dos alunos. 

Resultados da Pesquisa de Opinião dos Alunos – Análise de Componentes Principais (ACP) 
Uma análise dos componentes principais (ACP) foi realizada sobre as respostas de incremento 
pré/pós-curso na pesquisa de opinião do aluno, o que gerou quatro componentes iniciais, dos 
quais apenas três eram conceitualmente coerentes. Esses três componentes são citados abaixo, 
juntamente com os itens associados a cada um deles. Também incluímos o coeficiente de 
confiabilidade alfa de Cronbach em cada componente. Os dois primeiros componentes estão na 
faixa moderada, e o desempenho do último é menos confiável.  

 
Tabela 4. Resultados da Análise dos Componentes Principais 

Componente da 
Pesquisa 

Item de Pesquisa de Opinião Associada 
Alfa de 
Cronbach 

Componente 1 
Em busca de 
Desafios 

P8. A matemática é minha matéria favorita 

0.681 
P15. Eu gosto de resolver problemas complexos 

P18. Acho que consigo resolver problemas de matemática muito 
difíceis/complexos 

Componente 2 
Esforço e 
Persistência 

P2. Quando um problema de matemática é difícil, eu desisto 
facilmente (reverso) 

0.691 

P12. As dificuldades são importantes para o aprendizado da 
matemática 

P16. Minha aula de matemática está no ritmo certo para mim 

P19. Se eu me esforçar o suficiente, posso me sair bem em 
matemática 

P21. Sinto vergonha quando cometo um erro durante a 
resolução de um problema de matemática (reverso) 

Componente 3 
Erros e Velocidade 

P6. Tenho tempo suficiente nas minhas aulas de matemática 
para resolver as perguntas que o professor apresenta 

0.315 P7. Os erros são uma coisa boa e fazem parte da matemática 

P10. Na matemática, é importante ser rápido (reverso) 

 
Para continuar investigando os dados da pesquisa, foi realizada a regressão desses três 
componentes contra as características dos alunos em nosso conjunto de dados. Os resultados 
completos são fornecidos no Apêndice E. Os alunos da segunda categoria de maior renda 
obtiveram pontuação mais alta no Componente 1, mas nenhum outro padrão detectado estava 
correlacionado à renda. Não encontramos efeitos em termos de escola, gênero, escolaridade 
dos pais, tampouco de aproveitamento acadêmico anterior.   

Resumo da Pergunta de Pesquisa 2:   
Os alunos que participam do programa MM melhoram em termos das atitudes e crenças 
visadas pelo programa?  
Sim, os alunos melhoraram na busca por desafios, redução da ansiedade, menor ênfase na 
velocidade e pensamento positivo sobre os erros na matemática. 

 
O efeito varia de acordo com as características do aluno?  
Não encontramos efeitos em termos de escola, gênero, escolaridade dos pais, tampouco de 
aproveitamento acadêmico. Efeitos relativos à raça e renda são inconclusivos.  

 
Por fim, como parte da investigação sobre o relacionamento entre nossos dois resultados 
principais, foi realizada a regressão dos mesmos três componentes da pesquisa de opinião dos 
alunos com as pontuações gerais do MARS e as pontuações das subatividades do MARS. Os 
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resultados da Tabela 5 indicam que não há relação estatisticamente significativa ou poder 
preditivo entre os componentes do ACP e do MARS. Assim, embora tenhamos encontrado 
mudanças significativas nas crenças e atitudes dos alunos na direção desejada, o vínculo 
empírico entre os dois não é comprovado por esses dados. Nossa pesquisa continua a refinar 
seu modelo conceitual por meio da identificação de variáveis mediadoras, como mudanças em 
atitudes e crenças, para explicar a variabilidade nos resultados de aprendizagem matemática, 
neste caso, as notas nas avaliações do MARS. 

 
Tabela 5: Fazendo a regressão dos Componentes da ACP com os resultados do MARS   

MARS (pós-pré) acréscimo na pontuação 

Componente da 
Pesquisa 

TOTAL 
acréscimo na 
Pontuação 

Botões 
acréscimo na 
Pontuação 

Hexágonos 
acréscimo na 
Pontuação 

Cubos 
acréscimo na 
Pontuação 

Caixas 
acréscimo na 
Pontuação 

Componente 1 - 
Desafio 

0.0841 0.1470 -0.0306 -0.0984 0.0661 
(0.3409) (0.1615) (0.1785) (0.1282) (0.1156) 

Componente 2 - 
Esforço 

-0.3190 -0.2507 0.0873 -0.2988* 0.1432 
(0.3708) (0.2668) (0.2030) (0.1642) (0.1732) 

Componente 3 - 
Velocidade 

-0.4011 -0.0022 -0.1128 -0.1554 -0.1307 
(0.4639) (0.3465) (0.2819) (0.2175) (0.1973) 

 
Conclusões e Recomendações 

Considerando-se que esta é a primeira implementação do Curso de Férias Mentalidades 
Matemáticas no Brasil, concluímos que os resultados dessa intervenção são extremamente 
animadores. A equipe do Instituto Sidarta foi capaz de reproduzir ganhos estatisticamente 
significativos tanto no aprendizado da matemática quanto nas atitudes em relação à matéria, 
assim como fizemos em Stanford e em outras escolas dos EUA. Ressaltamos as conquistas da 
equipe de ensino, pois os estudantes, que provinham de típicas escolas públicas brasileiras, não 
estavam familiarizados com as avaliações de desempenho utilizadas, e alguns não estavam 
plenamente alfabetizados. Também ressaltamos que, embora o currículo esteja 
conceitualmente alinhado com as avaliações pré/pós-curso, o ensino não foi orientado ao 
formato das avaliações.  

Diante dos resultados, recomendamos a consideração de várias linhas de trabalho para o 
Instituto Sidarta e seus parceiros: 

• Pesquisa: Manter a expansão dos cursos de férias para outras regiões, estudar os 
alunos do Curso de Férias de MM para testar a melhora de aprendizagem 
continuada e o engajamento escolar no ano letivo seguinte ao do curso. Envolver 
outros pesquisadores brasileiros para que suas próprias perguntas em torno do 
curso de férias MM sejam formuladas. Usar esquemas qualitativos para entender o 
papel do currículo vespertino baseado em jogos e brincadeiras, e sua relação com o 
currículo da matemática em sala de aula. 

• Desenvolvimento de Materiais: Usar conjuntos de dados coletados durante o curso 
de férias (vídeos de sala de aula, amostras de trabalhos dos alunos, entrevistas com 
alunos e professores) para a pesquisa continuada e como matéria-prima para a 
capacitação profissional dos professores na abordagem das MM. 

• Modelos de Execução: Dadas as gigantescas distâncias da geografia brasileira, 
aconselhamos o desenvolvimento de modelos síncronos e assíncronos de 
preparação de professores para que essa abordagem de ensino possa continuar a 
alcançar mais escolas em todo o Brasil. 
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• Comunidade de Aprendizagem: Continuar a promover a abordagem das MM com 
comunidades de aprendizagem, fazendo uso das mídias sociais e da comunicação 
de massa para conectar professores, formadores de professores e gestores 
escolares aliados. 

Integração em Sistemas Nacionais: Estabelecer relações mais profundas entre a BNCC e o 

currículo do curso de férias para que a abordagem das MM continue a respeitar o contexto 

brasileiro e a enraizar-se nele, dada a sua grande variedade.  
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Apêndice A: Modelo de Atividade MARS 
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Apêndice B: Análise de Regressão: acréscimos na pontuação do MARS (pós-pré) 

Cada coluna desta tabela representa uma regressão estatística diferente, na qual o topo da 
coluna é a variável dependente. Os coeficientes são interpretados como incrementos na 
pontuação relativos à categoria padrão de cada covariável. Por exemplo, para a covariável 
"Escola", os coeficientes mostram os incrementos na pontuação da "Escola 1" em relação à 
"Escola 2". 

 
Acréscimos na pontuação do MARS (pós-pré) 
Variável 
dependente: 

Total Botões Hexágonos Cubos Caixas 

  Incremento na 
Pontuação 

Incremento na 
Pontuação 

Incremento na 
Pontuação 

Incremento na 
Pontuação 

Incremento na 
Pontuação 

Escola (categoria padrão: Escola 1)  
Escola 2 3.0497** -0.0868 0.9173 0.8050* 1.4141*** 

(1.3683) (0.6791) (0.6662) (0.4424) (0.3025) 
Gênero (categoria padrão: Masculino) 
Feminino 2.5541** 1.3952** 0.0953 0.6444 0.4192 

(1.2244) (0.6396) (0.6102) (0.4266) (0.3611) 
Raça-etnia (categoria padrão: Brancos) 
Amarelo -3.0813 -2.6241*** -0.7626 0.1960 0.1094 

(1.9198) (0.8948) (0.8714) (0.6772) (0.8489) 
Pardo -1.8790 -0.4970 -0.3970 -0.6985 -0.2865 

(1.4233) (0.6697) (0.6299) (0.4937) (0.3493) 
Preto -1.6625 -1.5714 0.1607 -0.3979 0.1461 

(2.2610) (1.0246) (1.1421) (0.7621) (0.5965) 
Faixa de renda (padrão: sem salário/desempregado) 
< salário mínimo 2.2336 2.9330** -1.1238 1.1838 -0.7594 

(2.0514) (1.1636) (1.4358) (0.9807) (0.8671) 
1-2 salário(s) 
mínimo(s) 

2.0707 1.3899* -0.4382 2.0752*** -0.9562 
(1.6500) (0.7010) (1.3452) (0.7324) (0.7462) 

2-5 salários 
mínimos 

4.1537** 2.1779** 0.4179 2.2089*** -0.6510 
(2.0413) (0.9941) (1.3489) (0.8136) (0.8152) 

5-10 salários 
mínimos 

-1.1064 -0.1019 -2.3564* 1.8095* -0.4576 
(2.0702) (0.7417) (1.2097) (1.0721) (0.9018) 

10-20 salários 
mínimos 

0.5031 0.0025 -3.1112** 2.7416*** 0.8702 
(2.0163) (0.9568) (1.3971) (0.8054) (0.8511) 

Escolaridade dos pais (categoria padrão: ensino superior incompleto ou inferior) 
Diploma de 
ensino superior 

-2.6193 -0.4579 -0.9655 -0.8049 -0.3909 
(1.6015) (0.8204) (0.6591) (0.5427) (0.3822) 

Média Anual 2019 (categoria padrão: Média Anual 2019 Baixa) 
Média Anual 
2019 Mediana 

-0.6521 -0.8357 0.8394 -1.0532 0.3974 
(1.7959) (0.8061) (0.8832) (0.7837) (0.3751) 

Média Anual 
2019 Alta 

-0.1341 -0.2142 0.9899 -1.2743 0.3646 
(1.5719) (0.8008) (0.7282) (0.7882) (0.3946)  

Constante -0.9728 -0.0967 0.1088 -0.9167 -0.0681 
(2.0759) (0.9582) (1.4504) (0.7928) (0.8940) 

Observações 64 64 64 64 64 
R² 0.267 0.194 0.183 0.294 0.441 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Apêndice C: 
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Apêndice D: Resultados da Pesquisa ao nível do item por Demografia Estudantil 
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Apêndice E: Regressão dos Componentes da ACP em relação às Características do Aluno 
 

 
  
  

Componente 1 Componente 2 Componente 3 
Desafio Esforço Velocidade 

Escola (categoria padrão: Escola 2) 
Escola 1 -0.616 -0.411 0.003 

(1.286) (0.819) (0.805) 
Gênero (categoria padrão: Masculino) 
Feminino 1.218 1.053 -0.158 

(1.095) (0.618) (0.727) 
Raça-etnia (categoria padrão: Brancos) 
Amarelos -3.241* 1.391* 1.041 

(1.674) (0.759) (0.892) 
Pardos 0.029 0.577 0.122 

(1.245) (0.727) (0.523) 
Negros -0.985 -0.660 -0.029 

(1.526) (1.072) (0.778) 
Faixa de renda (padrão: sem salário) 
< salário mínimo 0.352 0.877 0.861 

(2.424) (1.426) (1.247) 
1-2 salário(s) mínimo(s) 1.365 1.955 1.121 

(2.696) (1.631) (1.277) 
2-5 salários mínimos 1.575 2.512 0.151 

(2.725) (1.593) (1.103) 
5-10 salários mínimos 4.357** 0.319 0.094 

(1.691) (2.256) (0.992) 
10-20 salários mínimos 1.682 1.832 -0.952 

(2.484) (1.402) (1.171) 
Escolaridade dos pais (categoria padrão: ensino superior incompleto ou inferior) 
Diploma de ensino superior 0.282 -0.615 -0.461  

(1.174) (0.733) (0.447) 
Média Anual 2019** (categoria padrão: Média Anual 2019 Baixa) 
Média Anual 2019 Mediana -0.262 -1.631 -0.279 

(2.012) (1.237) (0.752) 
Média Anual 2019 Alta -1.389 -1.238 0.390 

(2.080) (1.243) (0.621) 
  
Constante -0.935 -1.057 -0.522 

(1.697) (1.047) (1.152)  

Observações 37 37 37 
R² 0.262 0.368 0.272 

 
**A média foi calculada com base no resultado acadêmico apresentado pelas escolas 1 e 2, em formato de nota 
bimestral de 0 a 10, referente aos três primeiros bimestres de 2019. Foram consideradas médias gerais de alta 
performance, aquelas entre 8 e 10; medianas, entre 5 e 7; e baixa, entre 0 e 4. 
 


