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• Ampliação da carga horária diária para 7 horas
• Três eixos de organização: excelência acadêmica,
autonomia e educação para valores
• Matriz curricular diversificada
• Mais horas/aulas de Português, Matemática, Ciências,
Educação Física e Inglês
• Sala de Leitura e Estudo dirigido
• Projeto de Vida e disciplinas eletivas para o 7º, 8º e 9º
anos (como Matemática Financeira, Artes e Leitura.)

• Início no ano letivo de 2011 em escolas da segunda
etapa do Ensino Fundamental (6º a 9º ano)
• Em 2012, houve uma mudança de foco para o primeiro
ciclo (1º a 5º ano)

• Cobertura deve aumentar gradativamente que até 2030
esteja em todas as escolas da rede municipal
• Até o ano de 2016, pretende-se alcançar a meta de 35
% dos alunos estudando em Turno Único

• Iniciou em escolas com disponibilidade de espaço
para comportar turmas em tempo integral:
• Unidades que atuavam em tempo parcial
• Escolas que já vivenciavam algum regime de tempo
integral, mas receberam os novos currículos propostos
pelo programa:
• Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs)
• Ginásio Experimental Carioca (GEC)
• Escolas do Amanhã (EAs)

• Objetivo: mensurar a relação causal entre o programa
Escolas de Tempo Integral e indicadores quantitativos
que traduzam os objetivos dessa ação.
• Pergunta: o programa contribuiu para...

• melhoria do desempenho escolar e da taxa de aprovação?
• impactos significativos na vida dos alunos levando a
mudanças nas rotinas escolar, familiar e social?

• Avaliação do 1º ano do programa:

• Alunos de 7º ano em 2010 e 8º ano em 2011
• Alunos de 3º ano em 2011 e 4º ano em 2012

• Técnica de análise quantitativa, econométrica.
• Método de Diferenças em Diferenças com Pareamento
por Escore de Propensão.
• Compara as diferenças entre:
• Conjunto de escolas que participam do programa (grupo
tratado)
• Outras escolas com o mesmo perfil do grupo tratado que
continuaram a atuar em regime parcial, ou com outros
modelos de ensino integral (grupo de comparação)

• Usa informações antes e depois do programa
• Corrige para diferenças em características das escolas e
contexto socioeconômico dos alunos

• Parceiro executor: CEDEPLAR/UFMG
• Fonte: Pesquisa de campo em dezembro 2012
• Escolas de todas as Regionais de Ensino
• Escolas participantes e não participantes
• 48 escolas de 4º ano
• 60 escolas de 8º ano
• 2.400 famílias

• Indicadores de resultado:
•
•
•
•
•
•
•

Hábitos de leitura, alimentação e higiene
Motivação para ir à escola
Relacionamento com colegas
Responsabilidade com as tarefas de casa
Participação em atividades culturais
Aspiração educacional do aluno (apenas 8º ano)
Alocação do tempo do responsável pela criança

Descrição: Satisfação com a escola
• Maior satisfação nas Escolas de Tempo Integral
Tabela x: Avaliação da escola da criança, considerando qualidade do ensino e condições gerais de
funcionamento, por nível de ensino e grupo de comparação (distribuição, em %)
4º Ano
8º Ano
Tratamento Controle

Tratamento
ETI

GEC

Controle

Excelente

36,6

31,8

28,1

39,3

19,7

Boa

46,4

48,3

53,5

48,9

51,3

Regular

14,4

17,3

15,7

9,9

25,0

Ruim

1,7

1,0

1,6

1,5

1,8

Péssima

1,0

1,5

1,1

0,5

2,2

Total

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

Descrição: Satisfação com o tempo que o aluno passa na escola
• Percentual de aprovação de maior tempo na escola é maior
que o de rejeição
Tabela x: Avaliação da adequação do tempo de aula da criança, por nível de ensino e grupo de
comparação (distribuição, em %)
4º Ano
8º Ano
Tratamento Controle

Tratamento
ETI

GEC

Controle

Adequado

71,5

49,2

66,0

74,0

58,8

Poderia aumentar

18,9

50,0

10,3

6,0

40,5

Poderia diminuir

9,7

0,8

23,8

20,0

0,7

Total

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

Descritiva: Aspiração educacional dos alunos 8º ano
• Mais alunos nas Escolas em Tempo Integral pretendem continuar apenas
estudando no ano seguinte
Tabela x: Percepções e aspirações da criança, por grupo de comparação (proporções, em %)
Tratamento Controle
ETI

GEC

Pretende continuar freqüentando escola no ano seguinte
Sim, só estudar

78,3 80,8

66,5

Sim, estudar e trabalhar

19,0 17,5

31,8

Não, só trabalhar

0,5

0,5

0,0

Não sabe

1,1

1,0

1,5

Outra

1,1

0,3

0,2

Descritiva: Aspiração educacional dos alunos 8º ano
• Mais alunos das Escolas de Tempo Integral pretendem prestar vestibular
Tabela x: Percepções e aspirações da criança, por grupo de comparação (proporções, em %)
Tratamento Controle
ETI

GEC

Principal decisão que vai tomar quando concluir o ensino médio
Prestar vestibular

55,4 52,4

47,0

Procurar um emprego

12,5 8,7

11,6

Fazer curso profissionalizante

16,3 21,6

20,4

Trabalhar por conta-própria

0,0

1,9

Ainda não decidi

13,0 14,6

16,6

Outra

2,7

2,6

Tem vontade de ingressar no ensino superior

89,1 91,5

0,5

2,2

89,4

Resultados
• Impactos positivos para alunos de 4º ano de todas as
escolas:

• Leitura: 68% mais alunos melhoraram seus hábitos de leitura ao
longo de um período de 10 meses
• Diversificação da alimentação: 44% mais alunos melhoraram sua
alimentação diversificando-a ao longo de um período de 10 meses

• Impactos positivos nas demais dimensões apenas para um
subgrupo de escolas
• 4º ano: apenas para escolas de melhor estrutura, de maior
complexidade e escolas que eram Escolas do Amanhã
• 8º ano: apenas para escolas de maior IDEB, maior número de
computadores por aluno e maior complexidade (oferta de ciclos e
turnos)

• Ausência de impacto na alocação do tempo do responsável

Conclusões para o 1º ano do programa:
• Constata-se avanço na construção de um ambiente
para melhoria das condições de aprendizagem
• Os efeitos ocorrem apenas em escolas maiores,
melhores estruturadas e de maior IDEB
O contexto da escola parece fazer diferença para a
efetividade do programa

• Não há mudança na oferta de trabalho do responsável
pela criança
=> Ao aumento de 2h na escola não parece liberar os
pais para o mercado de trabalho

• Parceiro executor: Gerência de Avaliação de
Projetos/Itaú Unibanco
• Fonte: Prova Rio 2010 a 2012
• Indicadores de resultado:
• Aprovação
• Desempenho em Língua Portuguesa
• Desempenho em Matemática

Descrição da Amostra
• Dos alunos do 3º ano em 2011, encontramos 74% destes em
2012. Dos alunos encontrados, aproximadamente 11% são
repetentes

• Dos alunos do 7º ano em 2010, encontramos 70% destes em
2011. Eliminando os GECs, temos 67% da amostra inicial. Dos
alunos encontrados, aproximadamente 10% são repetentes
• Nota-se que os alunos encontrados nos 2 anos possuem melhor
desempenho
3º ano, antes do programa:

7º ano, antes do programa:

Resultados: escolas que antes atuavam em tempo parcial
Alunos de 4º ano
Taxa de aprovação:
• Sem evidência de impacto

Alunos de 8º ano
Taxa de aprovação:
• Aumento de 4 pontos percentuais

Desempenho:
• Todos os alunos: aumento em 3
pontos nas notas de Língua
Portuguesa

Desempenho
• Todos os alunos: sem evidência de
impacto

• Alunos abaixo da média: aumento de
4,8 pontos nas notas de Língua
Portuguesa e Matemática

• Alunos abaixo da média: sem evidência
de impacto

• Alunos acima da média: Sem
evidência de impacto

• Alunos acima da média: aumento de
2,7 pontos nas notas de Matemática

Resultados: escolas que antes já atuavam em regime integral
Alunos de 4º ano
Taxa de aprovação:
• Aumento de 5 pontos percentuais

Alunos de 8º ano
Taxa de aprovação:
• Sem evidência de impacto

Desempenho:
• Todos os alunos: Sem evidência de
impacto

Desempenho
• Todos os alunos: redução de 5,7 pontos
na nota de Matemática

• Alunos abaixo da média: Sem
evidência de impacto

• Alunos abaixo da média: sem evidência
de impacto

• Alunos acima da média: Sem
evidência de impacto

• Alunos acima da média: redução de 6,3
pontos nas notas de Matemática

Resumo dos resultados
• O programa gera resultados positivos em desempenho
e aprovação
• Os resultados são melhores para escolas que
anteriormente eram de tempo parcial e para alunos de
4º ano
• Nesses casos o programa beneficia alunos de desempenho
abaixo da média, à favor de maior equidade

• Nas escolas originalmente de tempo integral há uma
melhora apenas em aprovação no 4º ano e piora em
desempenho 8º ano

Conclusões para o 1º ano do programa
=>A vantagem frente às demais iniciativas de escola
integral não é tão evidente
=>Os alunos do 8º ano tiveram maior dificuldade em
se ajustar à nova matriz curricular

• Curi & Menezes (2007): cada 1% de melhoria das
notas significa um aumento de 0,32% no salário

• Projeta-se uma renda mensal futura, R$ 20
superior para os alunos beneficiados.
• Para viabilizar esse programa o custo por aluno
deve ser inferior a R$20 no cenário pessimista e
R$112 no cenário otimista.

Os resultados para o primeiro ano de intervenção...
• Reforçam o alcance dos investimentos em
programas que valorizam a ampliação de tempos,
espaços e conteúdos educacionais
• Mostram que o programa foi mais bem sucedido
nas unidades que eram anteriormente de tempo
parcial e para os alunos do 4º ano
• Destacam a importância de se levar em
consideração o contexto escolar no desenho e
implementação das ações

• O tempo de adaptação dos alunos mais novos e
mais velhos à mudança, ou a própria adaptação dos
profissionais e da infraestrutura à nova realidade
podem levar a resultados diferentes em avaliações
futuras.
• A amostra analisada não é representativa do total
da rede.
• Os efeitos registrados por esta avaliação não podem ser
entendidos como o resultado médio potencial de toda a
rede.

Obrigada!

