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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. Introdução 

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) criou, em 

2011, o Programa 6º Ano Experimental. O objetivo desse programa é minimizar 

o efeito para os alunos da migração entre o 6º e o 7º ano.  

O 6º ano marca fortemente muitos alunos, porque faz um corte radical na forma 

do trabalho escolar: no primeiro segmento, os alunos têm um só professor e a 

partir do 6º ano passam a ter diversos professores, por disciplinas. Além disso, 

várias mudanças físicas e psicológicas, próprias do final da pré-adolescência e 

entrada na adolescência estão ocorrendo com esses alunos. 

No programa, professores generalistas ministram aulas em turmas do 6º ano, 

nos moldes do Ensino Fundamental I, e apenas no fim do 6º ano, há essa 

migração para a estrutura do Ensino Fundamental II, com vários professores 

por disciplina. 

O programa foi implantado em 2011, com 20 escolas (53 turmas),  

expandindo-se em 2012 para 61 escolas (153 turmas) e em 2013 para  

126 escolas (309 turmas). Em 2011 e 2012, a capacitação dos professores 

para atuar no programa foi mais centralizada na Secretaria de Educação,  

mas, com o aumento no número de escolas do programa em 2013, houve a 

descentralização por regionais dessa capacitação. 

2. Descrição dos dados e objetivos da avaliação 

Serão avaliados alunos que passaram pelo 6º ano tanto em 2012 como em 

2013, ou seja, olharemos o segundo e o terceiro ano de implantação do 

programa. 
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Considerando as informações disponíveis na Prova Rio, acompanhamos os 

mesmos alunos durante alguns anos, conforme o ano de implantação do 

programa. Informações administrativas da SME-RJ também foram utilizadas.  

As variáveis de resultado são: desempenho escolar em Matemática e Língua 

Portuguesa, medido por escala padronizada (T.R.I.), e taxa de aprovação 

(dados administrativos).  

3. Metodologia 

A avaliação de impacto tem como objetivo inferir causalidade entre a 

intervenção (nesse caso a participação no 6º ano experimental) e indicadores 

de resultado. Dessa forma, foi realizada uma análise econométrica por meio da 

metodologia de primeira diferença com pareamento, controlando pela condição 

inicial dos alunos. Compara-se a diferença das variáveis de resposta entre o 

grupo de tratamento, antes e depois da intervenção, em relação à mesma 

diferença para um grupo de comparação – nesse caso, composto por todas as 

escolas do Rio de Janeiro que não aderiram ao programa. 

Consideram-se para separar o efeito do 6º ano de outros fatores intervenientes 

informações dos alunos e das famílias e complexidade das escolas: gênero; 

idade; beneficiário do Bolsa Família; escolaridade do responsável; se mora 

com pai e/ou mãe; número de alunos por turma; escolaridade do docente; turno 

e infraestrutura da escola (laboratório de Informática e Ciências).  

É importante ressaltar que o pareamento foi realizado tanto para a análise dos 

dados de 2013 como para a análise dos dados de 2014. Ou seja, no processo 

de avaliação, prezou-se pela comparabilidade dos alunos em cada ano 

examinado.  

4. Resultados 

Seguem abaixo os resultados encontrados, que são estatisticamente 

significativos. 
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 Terceiro ano do programa: alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 

2011, seguidos no 6º ano em 2013 e 7º ano em 2014: 

 Proficiência em Matemática: impacto positivo de 17,47 pontos 

(escala SAEB) no fim do 6º ano e 4,17 pontos no fim do 7º ano. 

 Proficiência em Língua Portuguesa: impacto positivo de 13,24 

pontos no fim do 6º ano e sem impacto no fim do 7º ano. 

 Taxa de aprovação: impacto positivo de 13 pontos percentuais no 

fim do 6º ano e impacto negativo de 3 pontos percentuais no fim do 

7º ano. 

 Segundo ano do programa: alunos no 4º ano do Ensino Fundamental 

em 2010, seguidos no 7º ano em 2013 e 8º ano em 2014: 

 Proficiência em Matemática: sem impacto no 7º e 8º ano. 

 Proficiência em Língua Portuguesa: sem impacto no 7º e 8º ano.  

 Taxa de aprovação: impacto positivo de 8 pontos percentuais no  

6º ano, impacto negativo de 9 pontos percentuais no 7º ano e sem 

impacto no 8º ano. 

Além dos resultados explicados pelo 6º ano experimental, existem outros 

resultados importantes não associados ao programa, mas relacionados à sua 

implementação: 

 Existe um efeito negativo associado à migração de escolas entre o 4º e 

o 6º ano para os alunos, mas, quando essa migração se dá para uma 

escola com 6º ano experimental, existe adicionalmente um efeito 

positivo, dado que essa migração foi para uma escola melhor. 
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 Existe um forte efeito positivo associado à migração para Ginásios 

Cariocas (GC), tanto em proficiência como em taxa de aprovação, e 

esse efeito independe se o aluno fez o 6º ano experimental ou regular.  

 Tempo de implantação do programa: impacto para alunos de escolas do 

6º ano experimental que participam do programa desde 2011 e 2012 é 

maior em Matemática e Língua Portuguesa do que em escolas com 

menos tempo de programa (participantes do programa em 2013). 

Também foram exploradas algumas heterogeneidades (gênero e raça), na 

expectativa que um professor generalista pudesse atender melhor todos os 

alunos em suas necessidades específicas: 

 Alunos do sexo masculino no fim do 6º ano: impacto positivo de 3,54 

pontos em Matemática, 3,23 em Língua Portuguesa e 5 pontos 

percentuais em taxa de aprovação. 

 Alunos de cor preta ou parda no fim do 6º ano: impacto positivo de  

3 pontos percentuais em taxa de aprovação. 

O programa mostrou-se eficiente no 6º ano, porém quase todo o efeito já se 

dissipa no 7º ano (impacto positivo permanece apenas em Matemática). 

Apenas para alunos de GCs permanece um bom desempenho, mas 

independente da participação ou não do 6º ano experimental. Devem ser 

consideradas medidas para mitigar essa perda do efeito do programa enquanto 

todo o sistema não está estruturado com 6º ano experimental e Ginásios 

Cariocas. 

5. Discussão dos resultados 

O Programa 6º Ano Experimental se mostra com impacto de grande magnitude 

quando analisamos os resultados no fim do 6º ano. No entanto, boa parte 

desse resultado se dissipa quando os alunos migram para o 7º ano regular. Já 
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alunos que migram para Ginásios Cariocas têm trajetória de bom desempenho, 

e isso independe do aluno ter feito ou não 6º ano experimental.  

Ressalta-se que esses resultados são condicionais aos alunos terem realizado 

a Prova Rio tanto no 4º ano como no ano examinado (7º e 8º para o segundo 

ano de implantação do programa ou 6º e 7º para o terceiro ano de implantação 

do programa). Isto é, os efeitos encontrados são observados apenas para os 

alunos que não repetiram nenhum dos anos e que estavam desde o 4º ano na 

rede municipal de ensino. Isso, por sua vez, gerou perda ao longo do tempo da 

amostra total de estudantes matriculados. No entanto, foram considerados nas 

análises apenas os alunos que são parecidos em cada ano examinado, ou 

seja, apesar de existir uma mudança de composição da amostra no tempo  

(em repetência, por exemplo, os alunos que foram aprovados são melhores), 

houve pareamento tanto para as informações de 2013 como para as 

informações de 2014. 

Olhando agora para os resultados propriamente ditos, notam-se algumas 

possíveis causas para os efeitos encontrados. 

Todos os alunos que participaram do 6º ano experimental, por exemplo, 

deveriam, em teoria, migrar para GCs. No primeiro ano do programa, essa 

dinâmica ocorreu, mas com a expansão do Programa 6º Ano Experimental e o 

não acompanhamento no aumento de vagas em GCs, a partir do segundo ano 

de programa, parte dos alunos migravam para o 7º ano regular.  

Um ponto relevante é que enquanto os alunos do 6º ano experimental que 

foram para GCs se distribuíram em pouco mais de 20 escolas (49% dos alunos 

no 6º ano experimental em 2012 e 32,5% dos alunos no 6º ano experimental 

em 2013), os alunos do 6º ano experimental que foram para o ensino regular 

migraram para mais de 200 escolas (51% dos alunos no 6º ano experimental 

em 2012 e 67,5% dos alunos no 6º ano experimental em 2013). 

Adicionalmente, no 7º ano regular os alunos do 6º ano experimental passam 

pela mesma transição que passariam um ano antes, com aumento no número 

de professores e novos colegas que já estavam na escola no 6º ano. Dado que 
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seus pares não tiveram desempenho tão bom no fim do 6º ano, uma hipótese é 

que alunos que frequentaram o programa acompanham o aprendizado da nova 

turma e perdem o efeito positivo em proficiência em Língua Portuguesa (para 

Matemática ainda há impacto positivo, porém de magnitude inferior ao 

encontrado no ano anterior).  

Em relação ao rendimento, o impacto negativo em taxa de aprovação também 

pode ser explicado por esse efeito associado à transição de escola. Além disso, 

a aprovação também é afetada pelos resultados em outras matérias que não 

são avaliadas na Prova Rio – a prova é aplicada para as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. Por outro lado, o impacto negativo sobre a taxa de 

aprovação no 7º ano é bem menor do que o esperado no 6º ano. Portanto, 

apesar de negativo para os alunos no 7º ano, no total menos alunos sofreram 

na transição do 6º para o 7º. 

Já nos GCs, além do histórico de desempenho médio mais elevado, existia nos 

anos analisados uma transição mais suave, com aumento gradual no número 

de professores entre o 7º e 9º anos. Além disso, como alunos do 6º ano 

experimental são maioria nos GCs (67% dos alunos no 7° ano em 2013 e 80% 

dos alunos no 7º ano em 2014) existe esse efeito de aprendizado, mas de 

forma positiva, tanto entre alunos do 6º ano experimental como para a minoria 

de alunos do 6º ano regular que migrou para GCs (33% no 7° ano em 2013 e 

20% no 7º ano em 2014). Esses pontos contribuem para que alunos dos GCs 

tenham melhores resultados. 

Outra possível causa para os efeitos encontrados é que esse ano a mais de 

maturidade para o aluno, ainda muito novo, não reduz o custo associado à 

mudança de estrutura. O programa posterga a migração de ciclo do aluno, 

porém não atua diretamente para suavizar os efeitos dessa migração.  

Talvez já incorporar no 6º ano experimental uma estrutura com mais 

professores (mas menos que no segundo ciclo do Ensino Fundamental) facilite 

a adaptação futura do aluno na nova estrutura. Parte do efeito associado ao 

aumento de professores, o aluno já terá sofrido em uma escola que ele já 
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conhece e está adaptado, reduzindo o efeito negativo da migração no fim  

do 6º ano. 

Ao mesmo tempo é necessário conscientizar e preparar as escolas e os 

professores que receberão esses alunos no 7º ano. Segundo relatos da SME, 

os professores especialistas afirmam que os alunos que participaram do 

programa vinham preparados em Língua Portuguesa e Matemática, mas não 

em outras matérias. Assim, pode-se planejar uma acolhida que permita ao 

aluno continuar a desenvolver o conhecimento nessas duas disciplinas e, ao 

mesmo tempo, garantir que os mesmos se equiparem aos seus pares nas 

outras matérias. 

De qualquer forma, foi verificado que o aluno que segue a trajetória 6º ano 

experimental - 7º ano GC tem bons resultados, e essa trajetória parece ser a 

ideal para os alunos.
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2011 a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-

RJ) criou o Programa 6º Ano Experimental, com o objetivo de minimizar o efeito 

para os alunos da migração entre o 6º e o 7º ano. No primeiro ano do projeto, 

20 escolas (53 turmas) participaram, expandindo para 61 escolas (153 turmas) 

em 2012 e 126 escolas (309 turmas) em 2013. 

A transição para o segundo ciclo do Ensino Fundamental, isto é, para o 6º ano, 

é caracterizada por uma junção de mudanças que ocorrem com os estudantes. 

Nessa fase, os alunos precisam se ajustar a um aumento radical no número de 

professores, agora especializados, além de uma provável mudança de escola 

com novas regras e normas para absorver. Adicionalmente a isso, os alunos 

sofrem mudanças físicas e psicológicas, próprias do fim da pré-adolescência e 

entrada na adolescência. 

No programa, professores generalistas ministram aulas em turmas do 6º ano, 

nos moldes do Ensino Fundamental I, e apenas no 7° ano há essa migração 

para a estrutura do Ensino Fundamental II, com professores distintos por 

disciplina. Em 2011 e 2012, a capacitação dos professores para atuar no 

programa foi mais centralizada na Secretaria de Educação, mas com o 

aumento no número de escolas do programa em 2013 houve uma 

descentralização por regionais dessa capacitação.  

O trabalho exposto a seguir está separado em: (i) revisão de literatura; (ii) base 

de dados; (iii) análise descritiva; (iv) metodologia; (v) resultados; (vi) discussão 

dos resultados e conclusão, além da presente introdução. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A literatura associada a esse tipo de intervenção é majoritariamente 

internacional e dos Estados Unidos. Lá existe um debate sobre a melhor forma 

de organização das séries, com alunos do 6º ano podendo ser os mais velhos 
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nas elementary schools, com aulas ministradas por apenas um professor, ou 

middle schools, onde são os mais os mais novos, e cada professor leciona uma 

disciplina diferente. 

Rockoff e Lockwood (2010), com um painel de alunos de escolas de Nova 

Iorque, analisaram o efeito em Matemática e Inglês da migração de alunos 

entre escolas no 6º e 7º ano. Nos dois casos há perda, mas essa perda é maior 

se a transição é mais cedo (6º ano). Esse resultado perdura até o 8º ano, ou 

seja, alunos que migraram no 6º e no 7º têm resultado pior no 8º ano que 

alunos que não migraram de escola. Esse impacto negativo maior no 8º ano 

para alunos que migraram mais cedo, em relação a alunos que migraram mais 

tarde, é estatisticamente significativo. 

Schwerdt e West (2013), também com painel de alunos, mas de escolas da 

Flórida, analisaram o efeito em Matemática e Leitura da migração de alunos no 

6º e 7º anos. Nos dois casos novamente há perda na transição, que perdura 

até o final do middle schools. 

Já Bogan (1980) compara a transição de alunos após dois dias de orientação, 

com pares sem essa orientação e com alunos similares da escola (sem 

transição). Alunos com orientação são melhores que os dois grupos em 

relacionamento com outros alunos, conhecimento das regras da escola e 

percepção do professor sobre a conduta (alunos com transição sem orientação 

possuem desempenho mais baixo). 

Crocket et al. (1989) acompanharam três grupos de adolescentes: alunos que 

transitaram de escolas entre o 5º e o 6º anos, transitaram entre o 6º e o 7º anos 

e as 2 transições (tanto do 5º para o 6º como do 6º para o 7º). Foi encontrado 

efeito negativo em notas na transição dos mais novos e mais forte para alunos 

com duas transições. 
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3. BASE DE DADOS 

Serão acompanhados alunos que passaram pelo 6º ano tanto em 2012 como 

em 2013, ou seja, olharemos o segundo e terceiro ano de implantação do 

programa.  

Como fontes de informação foram utilizadas: 

 Prova Rio: avaliação externa padronizada das escolas municipais  

do Rio de Janeiro; 

 Dados administrativos da SME-RJ; 

 Censo escolar: turma, docente e escola. 

Na Prova Rio estão disponíveis dados de desempenho escolar em Matemática 

e Língua Portuguesa, medido por escala padronizada (TRI). Os dados 

administrativos da SME possuem informações socioeconômicas sobre os 

alunos e suas famílias, bem como a taxa de rendimento. Já no censo escolar 

foi possível extrair informações sobre a infraestrutura das escolas do Rio de 

Janeiro, suas turmas e docentes.  

3.1. Indicadores e anos analisados 

Os indicadores analisados para cada ano de implantação do programa são:  

Segundo ano do programa (2012) 

 Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática no 7º ano em 2013 e 

8º ano em 2014, dado que o aluno estava no 4º ano em 2010.



 

 

     21 

 Taxa de rendimento no 6º ano em 2012, no 7º ano em 2013 e no 8º ano 

em 2014, desde que o aluno tenha sido aprovado nos anos anteriores. 

Tabela 1 – Evolução dos anos escolares: alunos no 6º ano em 2012 

Segundo ano do programa 
(2012) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Proficiência 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 

Taxa de rendimento 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 

 

Terceiro ano do programa (2013) 

 Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática no 6º ano em 2013 e 

7º ano em 2014, dado que estava no 4º ano em 2011.  

 Taxa de rendimento no 6º ano em 2013 e no 7º ano em 2014, desde que 

o aluno tenha sido aprovado nos anos anteriores. 

Tabela 2 – Evolução dos anos escolares: alunos no 6º ano em 2013 

Terceiro ano do programa 
(2013) 

2011 2012 2013 2014 

Proficiência 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 

Taxa de rendimento 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 

 

A Prova Rio até 2012 era aplicada apenas para o 3º, 4º, 7º e 8º anos do Ensino 

Fundamental, não contemplando o 5º nem o 6º ano. Em 2013, ela passou a ser 

aplicada também para o 6º ano. 

A falta do 5º ano implica que não existe informação do ano imediatamente 

anterior ao programa, apenas dois anos antes. Já por causa da falta de 

informação do 6º ano até 2012, para alunos do segundo ano do programa não 

é possível avaliar a proficiência logo após o fim do programa, apenas um ano 

depois (no fim do 7º ano). Como em 2013 o 6º ano fez a Prova Rio, foi possível 

avaliar a intervenção no próprio 6º ano. Para os dados administrativos de taxa 

de aprovação, por sua vez, existem informações disponíveis para todos os 

anos. 
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Após a definição dos anos utilizados na avaliação, foi feita uma análise de atrito 

para os dois grupos avaliados, verificando as perdas de alunos e seu efeito nos 

indicadores de proficiência ao longo dos anos acompanhados. Além de atrito, 

foi verificada a migração de alunos, tanto do 6º ano experimental como do  

6º ano regular para os Ginásios Cariocas (GC), novo modelo de ensino para  

as escolas de segundo segmento (do 7º ao 9º ano) da Prefeitura do Rio.  

Todas as tabelas associadas aos números mencionados abaixo estão no 

anexo, seções a e b. 

3.2. Atrito – Segundo ano 

Para o segundo ano do programa, verifica-se que o número de jovens 

encontrados (27.259) com informação tanto de proficiência no 7º ano na  

Prova Rio em 2013 como no 4º ano em 2010 corresponde a 52% de todos  

que realizaram a Prova Rio em 2010 no 4º ano. Já no fim do 8º ano são 

encontrados 36% dos alunos que fizeram a Prova Rio no 4º ano em 2010.  

A repetência de alunos entre o 4º e 7º ou 8º ano, falta em alguma das provas  

e mudança de rede de ensino são as possíveis causas desse atrito. 

Analisando a transição de escola entre o 6º e 7º ano para esse mesmo grupo 

vemos que metade dos alunos do 6º ano experimental em 2012 migraram para 

GCs e metade para escolas com 7º ano regular. Já para jovens do 6º ano 

regular, menos de 3% dos alunos migrou para GCs.  

3.3. Atrito – Terceiro ano 

Foram realizadas as mesmas análises do caso anterior para alunos da rede 

municipal do Rio de Janeiro que fizeram o 6º ano em 2013, além de uma 

análise adicional verificando o percentual de alunos de escolas com e sem  

o 6º ano experimental que já estavam na mesma escola entre o 4º e o 6º ano.  
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O número de jovens encontrados (39.637) com informação da Prova Rio no  

6º ano em 2013 corresponde a 79% dos que realizaram a Prova Rio em 2011 

no 4º ano. Já para o 7º ano em 2014, esse número é de 56% (28.075 alunos). 

Houve expansão no 6º ano experimental sem aumento proporcional no número 

de vagas em GCs e por isso apenas 32,5% dos jovens que fizeram o 6º ano 

experimental migraram para GCs, com os outros migrando para o 7º ano 

regular. Assim como no segundo ano do programa, a migração de alunos do  

6º ano regular para GCs foi muito baixa (1,7%). 

Analisando a migração de escolas entre o 4º e o 6º ano, verifica-se que, dos 

alunos do 6º experimental em 2013, 5.268 alunos (69%) já estavam nessa 

escola em 2011. Já para o grupo que estava em 2013 no 6º ano regular, esse 

número é de 7.871 alunos, equivalente a 25% dos alunos no 6º ano regular. 

Como muitas escolas municipais do Rio de Janeiro oferecem apenas o primeiro 

ciclo do Ensino Fundamental, boa parte dessa diferença é explicada por uma 

migração forçada dos alunos entre o 5º e o 6º ano regular. 

4. ANÁLISES DESCRITIVAS 

Na seção C do anexo estão disponibilizadas as descritivas dos alunos, perfil 

familiar e características das escolas e docentes. É possível verificar que existe 

um perfil bastante similar entre os jovens participantes e não participantes do 

programa e entre as escolas com e sem o programa. 

A seleção de escolas contempladas com o programa foi feita inicialmente 

considerando sua proximidade com os Ginásios Cariocas, pois pela concepção 

inicial do programa os alunos deveriam fazer o 6º ano experimental e 

posteriormente migrar para os GCs. No primeiro ano de programa (2011) isso 

ocorreu, porém com a expansão do 6º ano experimental sem acompanhamento 

no número de vagas no GCs, já a partir do segundo ano de programa (2012) 

nem todos os alunos que participaram do 6º ano experimental migraram para 

GCs. 
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Portanto, pela definição da localidade das escolas participantes do programa, 

bem como a não necessidade de infraestrutura específica para a implantação 

nas escolas era esperado que as escolas participantes e não participantes 

fossem similares.   

Já para os indicadores de resultado é possível verificar nos gráficos abaixo a 

evolução tanto em proficiência em Matemática1 como na taxa de aprovação 

dos alunos do segundo e terceiro ano do programa, que fizeram o 6º ano 

experimental e o regular, e considerando se cursaram o 7º ano no ensino 

regular ou em GCs. 

 

Gráfico 1 – Segundo ano do programa: 
Matemática, ensino regular após 6º ano 

Gráfico 2 – Terceiro ano do programa: 
Matemática, ensino regular após 6º ano 

 

 
                                            

1. Alunos encontrados nos três anos de análise. Em Língua Portuguesa, a tendência é similar a de Matemática, e os 
gráficos se encontram na seção d do anexo 
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Gráfico 3 – Segundo ano do programa: 
Matemática, GC após 6º ano 

Gráfico 4 – Terceiro ano do programa: 
Matemática, GC após 6º ano 

 

 

Para o segundo ano do programa, as informações disponíveis são do 4º, 7º e 

8º anos, e as trajetórias de evolução em proficiência são similares para alunos 

do 6º ano experimental e regular. Alunos que vão para GCs têm maior nível de 

proficiência, mas esse nível independe se o aluno fez o ensino regular ou GC. 

Nesse caso, não há informação sobre o desempenho no 6º ano. 

Já para o terceiro ano de programa, na subamostra que migrou para GCs no 

fim do 7º ano, a evolução em proficiência entre o 4º, 6º e 7º anos é similar entre 

alunos que fizeram o 6º ano regular e experimental. Ou seja, o subgrupo de 

alunos que chegou ao GC mesmo sem passar pelo 6º ano experimental já 

apresentava o mesmo desempenho que seus pares nos anos letivos 

anteriores. 

Na subamostra de alunos que fizeram o 7º ano no ensino regular, nota-se que 

os alunos que fizeram o 6º ano experimental têm proficiência maior no fim do 6º 

ano, mas similar a de alunos do ensino regular no fim do 7º ano. Ou seja, há 

ganho associado à participação no 6º ano experimental que se perde quando 

esses alunos migram para o 7º ano regular.  
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Gráfico 5 – Segundo ano do programa:  
taxa de aprovação 

Gráfico 6 – Terceiro ano do programa:  
taxa de aprovação 

 

 

A taxa de aprovação de alunos do 6º ano experimental diminui quando há essa 

migração de escolas para o 7º ano, independentemente do ano do programa 

analisado. 

 Essa queda ocorre na subamostra de alunos que migram do 6º ano 

experimental para o 7º ano regular, já que para o grupo que migra para 

GCs a taxa de aprovação aumenta do 6º para o 7º ano (gráficos e.1 e 

e.2 do anexo). 

Já para alunos do 6º ano regular, há queda na aprovação entre o 5º e o 6º anos 

e aumento dessa taxa no 7º ano (em maior magnitude para alunos que foram 

para GCs). 

As informações disponíveis permitem a comparação também de proficiência 

entre os anos acompanhados, ou seja, existe informação de proficiência para o 

4º e 7º ano de alunos que fizeram tanto o 6º ano em 2012 como em 2013, e 

considerando se no 7º ano estavam no ensino regular ou em GCs. Como a 

Prova Rio é padronizada, é possível comparar as proficiências desses dois 

grupos. Segue abaixo a evolução para Matemática2. 

 
                                            

2. Em Língua Portuguesa, a tendência é similar a de Matemática, e os gráficos se encontram na seção f do anexo. 
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Gráfico 7 – Matemática: segundo vs. 
terceiro ano do programa, ensino regular 
após 6º ano 

Gráfico 8 – Matemática: segundo vs. 
terceiro ano do programa, GC após 6º ano 

 

 

O nível de proficiência era similar no 4º ano (segundo vs. terceiro ano do 

programa), mas superior no 7º ano para alunos do terceiro ano do programa, 

independentemente se fez o 6º ano experimental ou regular. Além disso, o nível 

é mais alto para alunos de GCs. 

Em 2013, houve greve de professores municipais no Rio de Janeiro. Alunos do 

segundo ano do programa estavam no 7º ano em 2013, enquanto do  

terceiro ano do programa apenas em 2014 fizeram o 7º ano. Como a prova tem 

o mesmo nível de dificuldade ao longo dos anos, mas enquanto um grupo 

passou por greve o outro teve um ano letivo completo, esse fator pode explicar 

a diferença encontrada. 

Assim, pelas estatísticas descritivas, há ganho tanto em proficiência como em 

taxa de aprovação para alunos que fazem o 6º ano experimental vis-à-vis o 

ensino regular, porém, se esses alunos do 6º ano não migram no 7º ano para 

os GCs, esse ganho se dissipa.  
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5. METODOLOGIA 

A avaliação de impacto tem como objetivo inferir causalidade entre a 

intervenção (nesse caso, a participação no 6º ano experimental) e indicadores 

de resultado. 

Para identificar se houve impacto para alunos em escolas que ingressaram  

no 6º ano experimental utilizamos análise econométrica, com o método de 

primeira diferença controlando pela condição inicial, com pareamento – 

pareamento realizado tanto para a análise de dados de 2013 quanto para a 

análise de dados de 2014. Esse método compara a variação nos indicadores 

de interesse, entre o grupo tratado, formado pelos alunos das escolas com  

6º ano experimental, antes e depois da intervenção, em relação a variação 

para o grupo de controle, composto por todas as escolas do município do  

Rio de Janeiro que não tinham aderido ao programa. 

Consideram-se para separar o efeito do 6º ano de outros fatores intervenientes 

informações dos alunos, das famílias e complexidade das escolas: gênero; 

idade; beneficiário do Bolsa Família; escolaridade do responsável; se mora 

com pai e/ou mãe; número de alunos por turma; escolaridade do docente; turno 

e infraestrutura da escola (laboratório de Informática e Ciências).  

Para tal, utiliza-se o método duplamente robusto, o qual calcula a probabilidade 

de tratamento no primeiro estágio e, posteriormente, usa-a como peso em uma 

regressão linear. Além disso, para verificar efeitos heterogêneos consideramos 

algumas interações com o tratamento: transição de escola antes da entrada no 

6º ano experimental (para a análise do terceiro ano do programa) e transição 

de escola após o 6º ano, podendo transitar para GCs ou escolas regulares 

(tanto no segundo como terceiro ano do programa). 

Especificamente, estimamos: 

1) Trat= probit (X) 

2) Δy = β0 + β1trat + β2z + β3trat.z + πX + μ, 
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Onde: 

Trat=dummy de tratamento, indicando participação no programa 

X= covariadas de escolas, alunos e famílias 

y = indicador de interesse   

z= variável que indica transição de escolas 

β0 , β1 , β2 , β3 , π = coeficientes estimados 

6. RESULTADOS 

Nessa seção serão apresentadas as análises de impacto, que estão divididas 

em resultados associados ao programa, ou seja, impactos que podemos 

afirmar que são associados a participação dos alunos no 6º ano experimental e 

resultados não associados ao programa, impactos que não são explicados pela 

participação no programa e ocorrem independentemente do 6º ano 

experimental, mas que estão relacionados com sua implementação. Primeiro 

serão apresentados os resultados para alunos que cursaram o 6º ano em 2012 

(segundo ano do programa) e depois de alunos que cursaram o 6º ano em 

2013 (terceiro ano do programa). 

6.1. Segundo ano do programa 

6.1.1. Língua Portuguesa 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2010, seguidos no 7º ano em 

2013: 

 Resultados associados ao programa: 

Não foi encontrado impacto estatisticamente significativo diretamente 

associado ao programa. 
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 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo e significativo de 7,32 pontos dos GCs em 2013, 

independentemente de onde estudaram em 2012. 

 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2010, seguidos no 8º ano em 

2014: 

 Resultados associados ao programa: 

Não foi encontrado impacto estatisticamente significativo diretamente 

associado ao programa. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo e significativo de 9,14 pontos dos GCs em 2014, 

independentemente se fizeram 6º ano regular ou experimental. 

 

6.1.2. Matemática 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2010, seguidos no 7º ano  

em 2013: 

 Resultados associados ao programa: 

Não foi encontrado impacto estatisticamente significativo diretamente 

associado ao programa. 
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 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo e significativo de 11,49 pontos dos GCs em 2013, 

independentemente de onde estudaram em 2012. 

 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2010, seguidos no 8º ano  

em 2014: 

 Resultados associados ao programa: 

Não foi encontrado impacto estatisticamente significativo diretamente 

associado ao programa. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo e significativo de 13,98 pontos dos GCs em 2014, 

independentemente se fizeram 6º ano regular ou 6º ano experimental. 

6.1.3. Taxa de aprovação 

Alunos seguidos no 6º ano em 2012: 

 Resultados associados ao programa:  

Impacto positivo e significativo do 6º experimental (8 pontos 

percentuais), e esse resultado é independente do aluno ter transitado 

ou não de escola antes do 6º ano. 
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Alunos seguidos no 7º ano em 2013: 

 Resultados associados ao programa: 

Impacto médio negativo e significativo de 8,70 pontos percentuais para 

alunos do 6º ano experimental. Portanto, esse grupo perde no 7º ano a 

melhora na taxa adquirida no 6º ano (resultado acima).  

 

Já para alunos que migram do 6º ano experimental especificamente para GCs, 

há uma compensação de 9,18 pontos percentuais em relação a alunos do 6º 

ano experimental que foram para o 7º ano regular, anulando o impacto negativo 

acima. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Impacto positivo e significativo de 7,54 pontos percentuais dos GCs 

em 2013, independentemente de onde estudaram em 2012. 

 

Alunos seguidos no 8º ano em 2014: 

 Resultados associados ao programa: 

Não foi encontrado impacto estatisticamente significativo diretamente 

associado ao programa. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Impacto positivo e significativo de 5 pontos percentuais dos GCs em 

2014, independentemente se fizeram 6º ano regular ou 6º ano 

experimental. 
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Os resultados para os alunos que fizeram o 6º ano no segundo ano de 

implantação do programa mostram que, no fim do 7º ano, não existe impacto 

em proficiência associado ao programa, apenas impacto para alunos que foram 

para GCs, mas independentemente da sua participação no 6º ano 

experimental. Com a informação de proficiência no fim do 6º ano seria possível 

saber se, para esse grupo de alunos acompanhados, não houve impacto no 6º 

ano ou se houve mas ele se dissipou no 7º ano. É o que conseguiremos 

verificar na 3ª edição do programa, em que foi aplicada a Prova Rio aos alunos 

do 6º ano letivo. 

Já para taxa de aprovação existe informação no fim do 6º ano, e encontramos 

impacto positivo e significativo associado à participação no programa. Já no fim 

do 7º ano o impacto associado ao programa é negativo e estatisticamente 

significativo, desde que o aluno faça o 7º ano regular, perdendo o impacto 

positivo do ano anterior.  Assim como em proficiência, alunos que vão para 

GCs têm resultados melhores, com maior taxa de aprovação 

independentemente de onde estudaram no 6º ano.  

 

6.1.3.1. Comparação de taxa de aprovação com notas na Prova Rio 

Uma hipótese adicional testada foi se os resultados em Matemática e Língua 

Portuguesa explicariam a taxa de aprovação inferior de alunos que foram  

do 6º ano experimental para o 7º ano regular. 

Segundo a SME, há relatos de percepção dos professores do ensino regular, 

de que alunos do 6º ano experimental vinham preparados para o 7º ano regular 

em Língua Portuguesa e Matemática, mas não em outras matérias. Tal 

percepção pode estar associada à ênfase que a formação de professores (para 

o 6º ano experimental) dá às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Dessa forma, acreditando-se que a distribuição da Prova Rio seria uma boa 

aproximação da distribuição de desempenho geral dos alunos, o percentual de 

reprovação retirado dos dados administrativos da SME foi replicado na 

distribuição de notas de Língua Portuguesa e Matemática para verificar qual 
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seria a nota mínima na Prova Rio associada ao nível de aprovação, no 7º ano, 

para alunos provenientes tanto do 6º regular como do 6º ano experimental. 

A tabela abaixo considera os alunos do segundo ano de implantação do 

programa e que no 7º ano migraram para o ensino regular (excluídos, portanto 

alunos que foram para GCs). 

Tabela 3 – Segundo ano do programa: taxa de aprovação e notas na Prova Rio 

 
Taxa de  

aprovação 
Proficiência em 

Língua Portuguesa 
Proficiência em 

Matemática 

6º ano regular 88,1% 174,19 178,37 

6º ano experimental 78,7% 193,60 191,15 

 

A nota associada ao nível de aprovação é maior tanto em Matemática quanto 

em Língua Portuguesa para alunos do 6º ano experimental. Possivelmente a 

diferença em taxa de aprovação (de 78,7% em relação a 88,1%) está 

associada a menor proficiência em outras disciplinas e/ou a questões 

disciplinares e comportamentais. Vale lembrar que este é o primeiro ano com 

professores especialistas para os alunos provenientes do 6º ano experimental, 

e uma possível dificuldade de adaptação pode também explicar essa diferença. 

6.2. Terceiro ano do programa 

Para os alunos do terceiro ano do programa, foram feitas as mesmas análises 

do segundo ano, porém como esse grupo possui informação de proficiência no 

próprio 6º ano, outros testes adicionais foram explorados. Foi verificado o efeito 

associado à permanência dos alunos na mesma escola entre o 4º e o 6º, ao 

tempo de implementação do programa nas escolas e algumas 

heterogeneidades (gênero e raça), na expectativa que um professor generalista 

pudesse atender melhor todos os alunos em suas necessidades específicas: 
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6.2.1. Língua Portuguesa 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2011, seguidos no 6º ano em 

2013:  

 Resultados associados ao programa: 

Impacto médio positivo e significativo do 6º ano experimental, de 13,24 

pontos. Existe, ainda, impacto adicional para alunos que migram para 

escolas com 6º ano experimental (3,74 pontos) que compensa o efeito 

normal de transição (este último relatado logo abaixo). 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo de 3,51 pontos para alunos que não transitaram de 

escola. 

 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2011, seguidos no 7º ano em 

2014:  

 Resultados associados ao programa: 

Não foi encontrado impacto estatisticamente significativo diretamente 

associado ao programa, resultado similar ao segundo ano de 

implementação do programa. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo e significativo de 12,56 pontos para alunos dos GCs em 

2014, independentemente se fizeram 6º ano regular ou experimental. 
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6.2.2. Matemática 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2011, seguidos no 6º ano em 

2013:  

 Resultados associados ao programa: 

Impacto médio positivo e significativo do 6º ano experimental de 17,47 

pontos. Não há diferença de impacto em Matemática para alunos que 

migraram ou não de escola antes do 6º ano.  

 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo de 3 pontos para alunos que não transitaram de escola. 

 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2011, seguidos no 7º ano em 

2014:  

 Resultados associados ao programa: 

Impacto médio positivo e significativo do 6º ano experimental de 4,17 

pontos. Resultado importante, ainda que só em Matemática, já que no 

terceiro ano de intervenção o diferencial de desempenho entre alunos 

egressos do 6º ano experimental é mantido. 

Impacto diferencial para quem transitou do 6º ano experimental para o 

GC no 7º ano, mostrando que o ganho de ir para o GC, apesar de alto, 

é menor para o aluno oriundo do 6º ano experimental em relação ao 

aluno oriundo da escola regular (diferencial de 8,72 pontos).  



 

 

     37 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo e significativo de 20,89 pontos para alunos dos GCs em 

2014, independentemente de qual 6º ano o aluno cursou. 

6.2.3. Taxa de aprovação 

Alunos seguidos no 6º ano em 2013:  

 Resultados associados ao programa: 

Impacto médio positivo e significativo do 6º ano experimental de 12,61 

pontos percentuais, com um impacto adicional para alunos que 

migraram para escolas com 6º experimental (2,60 pontos percentuais) 

que compensa parcialmente o efeito normal de transição (abaixo). 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Efeito positivo de 4,69 pontos percentuais para alunos que não 

transitaram de escola. 

 

Alunos no 4º ano do Ensino Fundamental em 2011, seguidos no 7º ano  

em 2014: 

 Resultados associados ao programa: 

Impacto negativo e significativo de 2,58 pontos percentuais para 

alunos do 6º ano experimental. Portanto, em 2014 houve perda no  

7º ano, mas inferior em magnitude que em 2013 e inferior ao ganho  

que havia ocorrido no ano letivo anterior. 
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Não há impacto diferencial entre alunos que seguiram para GCs ou escolas 

regulares. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Impacto positivo e significativo de 9 pontos percentuais dos GCs em 

2014, independentemente de onde estudaram em 2013. 

 

6.2.3.1. Comparação de taxa de aprovação com notas na Prova Rio 

Além das análises acima sobre taxa de aprovação, foram realizados alguns 

testes extras. Bedard e Do (2005) afirmam que alunos possuem mais chances 

de serem retidos quando são os mais novos (alunos do 6º ano regular) do que 

mais velhos (6º ano experimental) em uma escola, pois professores e diretores 

podem relutar em reprovar os alunos mais velhos, deixando para que a nova 

escola os retenha.  

Assim, foi verificado se de fato existia algum tipo de diferença entre retenção 

de alunos por ele ser o mais novo na escola (alunos do 6º ano regular) ou mais 

velho (6º ano experimental). 

Para testar essa hipótese foi feito o mesmo exercício explicado na seção 

6.1.3.1, o qual determinava qual seria a nota mínima na Prova Rio associada 

ao nível de aprovação para alunos tanto do 6º regular como do 6º ano 

experimental. 

Tabela 4 – Terceiro ano do programa: taxa de aprovação e notas na Prova Rio 

 
Taxa de  

aprovação 
Proficiência em 

Língua Portuguesa 
Proficiência em 

Matemática 

6º ano regular 82,2% 164,12 165,39 

6º ano experimental 91,0% 164,83 164,07 

 

Como a nota associada ao nível de aprovação é similar tanto em Matemática 

como em Língua Portuguesa para alunos do 6º ano regular e experimental, não 
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parece ocorrer essa relutância em reprovar alunos do 6º ano experimental. 

Também se pode concluir que os alunos estão sendo aprovados pelo mesmo 

nível de conhecimento. 

6.2.3.2. Comparação de taxa de aprovação com notas na Prova Rio 

Adicionalmente, foi testada a hipótese de que os alunos reprovados no 7º ano 

teriam pior desempenho no ano anterior (6º ano)3. Para tanto, foram 

encontradas as notas mínimas na Prova Rio em 2014 associadas à taxa de 

aprovação dos alunos no 7º ano. Em seguida, foi analisada a distribuição das 

notas dos alunos em 2013, separando aqueles que tiraram nota maior que nota 

mínima dos alunos que tiraram menos ou igual a essa nota. 

A ideia foi separar alunos que seriam aprovados com base na nota mínima 

(aprovados) e alunos que seriam reprovados por esse critério (reprovados). 

Pelo gráfico abaixo, pode-se perceber que a proficiência tanto em Língua 

Portuguesa quanto em Matemática foi mais baixa para os “reprovados”, 

corroborando com a hipótese feita de que seriam alunos mais fracos. 

 

Gráfico 9 – Terceiro ano do programa: 
alunos “reprovados” vs. alunos 
“aprovados” segundo critério da  
Prova Rio, Língua Portuguesa 

Gráfico 10 – Terceiro ano do programa: 
alunos “reprovados” vs. alunos 
“aprovados” segundo critério da  
Prova Rio, Matemática 

 

 
                                            

3. É importante ressaltar que essa comparação é de caráter ilustrativo para tentar entender quem são esses alunos 
que reprovam, ou seja, não modifica os resultados encontrados na análise de impacto.  



 

 

     40 

Uma vez realizada a categorização entre “aprovados” e “reprovados” foi 

possível verificar também como foi o rendimento real desses alunos, isto é, foi 

possível comparar os alunos de fato reprovados segundo os dados 

administrativos da secretaria municipal e seu status no critério Prova Rio.  

A tabela abaixo mostra o percentual de alunos que seriam reprovados com 

aqueles que realmente foram reprovados. Desses últimos, boa parte não fez a 

Prova Rio em ao menos um dos anos analisados e, portanto, não estão sendo 

considerados – cerca de 75% dos reprovados não têm informação de 

proficiência, e 44% dos aprovados também não têm essa informação. Nota-se 

que a maioria dos estudantes que não foram aprovados está na categoria 

“aprovados”.  

Tabela 5 – Terceiro ano do programa: taxa de aprovação no 7º ano 

Taxa de aprovação  
no 7º ano 

Proficiência em Língua Portuguesa 

Acima da nota 
mínima 

Abaixo da nota 
mínima 

Reprovado 76,28% 23,72% 

Aprovado 91,93% 8,07% 

 

Ainda assim, os alunos acima da nota que foram reprovados possuem notas 

mais baixas em comparação aos que foram aprovados tanto no 7º ano como 

no 6º ano, o que é esperado (gráficos abaixo). 

Gráfico 11 – Terceiro ano do programa: 
desempenho em Língua Portuguesa  
no 7º ano, alunos “aprovados” vs.  
alunos “reprovados” 

Gráfico 12 – Terceiro ano do programa: 
desempenho em Língua Portuguesa  
no 7º ano, alunos “aprovados” vs.  
alunos “reprovados” 
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Gráfico 13 – Terceiro ano do programa: 
desempenho em Matemática no 7º ano, 
alunos “aprovados” vs. alunos 
“reprovados” 

Gráfico 14 – Terceiro ano do programa: 
desempenho em Matemática no 7º ano de 
alunos “aprovados” vs. alunos 
“reprovados” 

 

 

6.3. Análises adicionais – Terceiro ano de implementação do 

programa 

6.3.1. Tempo de implementação 

Consideramos há quanto tempo as escolas oferecem o 6º ano experimental. 

Impacto maior do programa é verificado em escolas com mais tempo de 6º ano 

experimental. Em Matemática o impacto cai quanto mais nova for a escola no 

programa, enquanto que em Língua Portuguesa cai apenas para escolas que 

ingressaram em 2013 (impacto similar para escolas desde 2011 e 2012 com  

6º ano experimental).  

Tabela 6 – Terceiro ano do programa: impacto em proficiência no 6º ano por tempo  
de adesão 

 Matemática Língua Portuguesa 
Primeiro ano (2011) 20,09 17,28 

Segundo ano (2012) 17,39 17,18 

Terceiro ano (2013) 14,65 10,58 

 

O melhor resultado para escolas há mais tempo com 6º ano experimental pode 

ser explicado por diferentes fatores. Entre eles, uma possível seleção de 
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melhores escolas no primeiro ano de intervenção (o que a princípio não 

ocorreu de forma sistemática, dado que a seleção foi por proximidade dos 

GCs). A formação dos professores também pode ajudar a explicar tal diferença, 

já que ela foi centralizada na secretaria de educação no início, sendo 

descentralizada ao longo do tempo. Além disso, podemos também estar 

medindo esta melhora em função da maturação do programa nas escolas. 

6.3.2. Sexo e raça 

 Resultados associados ao programa:  

Impacto diferencial positivo e significativo para meninos no 6º ano 

experimental, tanto em Matemática (3,54 pontos) e em Língua 

Portuguesa (3,23 pontos) como em taxa de aprovação (5,40 pontos 

percentuais). 

 

Impacto diferencial positivo e significativo para pretos e pardos no 6º ano 

experimental apenas em taxa de aprovação (3,35 pontos percentuais).  

Não há diferença em proficiência. 

 

 Resultados não associados ao programa:  

Meninos têm nível de proficiência em Matemática, Língua Portuguesa e 

taxa de aprovação inferior ao de meninas. 

 

Pretos e pardos têm nível de proficiência em Matemática, Língua Portuguesa e 

taxa de aprovação inferior aos alunos de outras raças (brancos, amarelos). 

Os resultados diferenciados para meninos apontam para uma diferente 

maturidade, que no atendimento mais próximo de professores do 6º ano 
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experimental, que já conhecem os alunos, possibilita melhor aprendizado 

(lembrando que o indicador de proficiência é uma avaliação externa). Em 

relação a taxa de aprovação para meninos, a mesma explicação valeria.  

Por outro lado, a taxa de aprovação é definida pela própria escola (e seus 

professores) e pode também ser influenciada por outros fatores além de 

aprendizagem: disciplina, discriminação, etc. Foi encontrado impacto para 

negros e pardos nessa taxa (mas não em proficiência), indicando que a melhor 

taxa de aprovação não se dá via diferencial em aprendizado. 

O programa mostrou-se eficiente no 6º ano, porém quase todo o efeito já se 

dissipa no 7º ano. Apenas para alunos de GCs permanece um bom 

desempenho, mas independente da participação ou não no 6º ano 

experimental. Devem ser consideradas medidas para mitigar essa perda do 

efeito do programa, enquanto todo o sistema não está estruturado com 6º ano 

experimental e Ginásios Cariocas.
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

O Programa 6º Ano Experimental se mostra com impacto de grande magnitude 

quando analisamos os resultados no fim do 6º ano. No entanto, boa parte 

desse resultado se dissipa quando os alunos migram para o 7º ano regular. Já 

alunos que migram para Ginásios Cariocas têm trajetória de bom desempenho, 

e isso independe do aluno ter feito ou não 6º ano experimental. Existem 

algumas possíveis causas para esses resultados. 

Ressalta-se que esses resultados são condicionais aos alunos terem realizado 

a Prova Rio tanto no 4º ano como no ano examinado (7º e 8º para 6º ano em 

2012 ou 6º e 7º para 6º ano em 2013). Isto é, os efeitos encontrados são 

observados apenas para os alunos que não repetiram nenhum dos anos e que 

estavam desde o 4º ano na rede municipal de ensino. Isso, por sua vez, gerou 

uma perda ao longo do tempo da amostra total de estudantes matriculados. No 

entanto, foram considerados nas análises apenas os alunos que são parecidos 

em cada ano examinado, ou seja, apesar de existir uma mudança de 

composição da amostra no tempo (em repetência, por exemplo, os alunos que 

foram aprovados são melhores), houve pareamento tanto para as informações 

de 2013 como para as informações de 2014. 

Todos os alunos que participaram do 6º ano experimental, em teoria, deveriam 

migrar para GCs. No primeiro ano do programa essa dinâmica ocorreu, mas 

com a expansão do Programa 6º Ano Experimental e o não acompanhamento 

no aumento de vagas em GCs, a partir do segundo ano de programa, parte dos 

alunos migravam para o 7º ano regular.  

Um ponto relevante é que enquanto os alunos do 6º ano experimental que 

foram para GCs se distribuíram em pouco mais de 20 escolas, alunos do  

6º ano experimental que foram para o ensino regular migraram para mais  

de 200 escolas. 

No 7º ano regular os alunos do 6º ano experimental passam pela mesma 

transição que passariam um ano antes, com aumento no número de 
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professores e novos colegas que já estavam na escola no 6º ano. Dado que 

seus pares possuem desempenho mais baixo no fim do 6º ano, uma hipótese é 

que alunos do 6º ano experimental acompanham o aprendizado da nova turma 

e perdem o efeito positivo em proficiência em Língua Portuguesa e Matemática 

do ano anterior.  

Em relação a taxa de rendimento, o impacto negativo em taxa de aprovação 

também pode ser explicado por esse efeito associado à transição. 

Adicionalmente, a aprovação também é afetada pelos resultados em outras 

matérias que não conseguimos olhar na Prova Rio. 

Já nos GCs, além de serem melhores no geral, existe uma transição mais 

suave, com aumento gradual no número de professores entre o 7º e 9º anos. 

Além disso, como alunos do 6º ano experimental são maioria nos GCs, existe 

esse efeito de aprendizado, mas de forma positiva, tanto entre alunos do  

6º ano experimental como para a minoria de alunos do 6º ano regular que 

migrou para GCs. Esses pontos contribuem para que alunos dos GCs tenham 

melhores resultados. 

Outro mecanismo é que esse ano a mais de maturidade para o aluno, ainda 

muito novo, não reduz o custo associado à mudança de estrutura. O programa 

posterga a migração de ciclo do aluno, porém não atua diretamente para 

suavizar os efeitos dessa migração. Talvez já incorporar no 6º ano experimental 

uma estrutura com mais professores (mas menos que no segundo ciclo do 

Ensino Fundamental) facilite a adaptação futura do aluno na nova estrutura. 

Nesse caso, parte do processo de aumento do número de professores seria 

vivido pelo aluno em uma escola que ele já conhece e está adaptado. Isso 

poderia reduzir o efeito negativo da migração no fim do 6º ano, ao mitigar o 

efeito associado ao aumento brusco no número de professores. 

Ao mesmo tempo é necessário conscientizar e preparar as escolas e 

professores que receberão esses alunos no 7º ano. Segundo relatos da SME, 

os professores especialistas afirmam que os alunos que participaram do 

programa vinham preparados em Língua Portuguesa e Matemática, mas não 

em outras matérias. Assim, pode-se planejar uma acolhida que permita ao 
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aluno continuar a desenvolver o conhecimento nessas duas disciplinas e, ao 

mesmo tempo, garantir que os mesmos se equiparem aos seus pares nas 

outras matérias. 

De qualquer forma, foi verificado que o aluno que segue a trajetória 6º ano 

experimental - 7º ano GC tem bons resultados, e essa trajetória parece ser  

a ideal para os alunos.   
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9. ANEXOS 

Atrito – Segundo ano: 

 Entre 4º e 7º ano 

Tabela A1 – Segundo ano do programa: alunos encontrados na Prova Rio  
no 4º e no 7º ano 

Total de alunos com 4º e 7º ano Prova Rio 27.259 
6º ano regular 24.551 
6º ano experimental 2.708 

 

Tabela A2 – Segundo ano do programa: migração de alunos entre o 6º e o 7º ano 

 7º ano regular 7º ano GEC Total 
6º ano experimental 1.376 1.332 2.708 
6º ano regular 23.892 659 24.551 

 

 Entre 4º e 8º ano 

Tabela A3 – Segundo ano do programa: alunos encontrados na Prova Rio  
no 4º e no 8º ano 

Total de alunos com 4º e 8º ano Prova Rio 19.041 
% PR 4º ano encontrados 8º ano 36% 

 

Tabela A4 – Segundo ano do programa: migração de alunos entre o 6º e o 8º ano 

 8º ano regular 8º ano GEC Total 
6º ano experimental 1.079 843 1.922 
6º ano regular 16.642 477 17.119 
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Atrito – Terceiro ano 

 Entre 4º e 6º ano 

Tabela A5 – Terceiro ano do programa: alunos encontrados na Prova Rio  
no 4º e no 6º ano 

Total de alunos com 4º e 6º ano Prova Rio 39.637 
6º ano regular 32.039 
6º ano experimental 7.598 

 

Tabela A6 – Terceiro ano do programa: migração de alunos entre o 4º e o 6º ano 

 6º ano regular 6º ano experimental Total 
Trocou de escola 24.168 2.330 26.498 
Mesma escola 7.871 5.268 13.139 
Total 32.039 7.598 39.637 

 

 Entre 4º e 7º ano 

Tabela A7 – Terceiro ano do programa: alunos encontrados na Prova Rio  
no 4º e no 7º ano 

Total de alunos com 4º e 7º ano Prova Rio 28.075 
% PR 4º ano encontrados 7º ano 56% 

 

Tabela A8 – Migração de alunos entre o 6º ano e o 7º ano 

 7º ano regular 7º ano GEC Total 
6º ano experimental 3.371 1.623 4.994 
6º ano regular 22.671 410 23.081 
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Descritivas alunos/família e escolas 

Tabela A9 – Estatísticas descritivas dos alunos e suas famílias 

 
6º ano 
regular 

6º ano experimental 
(terceiro ano  
do programa) 

6º ano experimental 
(segundo ano  
do programa) 

Idade (em anos) 13,4 13,1 12,9 
Masculino 52,4% 50,5% 50,5% 
Branca 34,8% 37,4% 36,6% 
Parda 49,5% 50,2% 51,2% 
Preta 11,1% 9,6% 9,2% 
Amarela/indígena/não declarada 4,6% 2,8% 3,0% 
Responsável analfabeto/Ensino 
Fundamental incompleto 

37,6 35,8% 32,4% 

Responsável com Ensino 
Fundamental 

32,3% 30,2% 33,5% 

Responsável com Ensino Médio 27,6% 30,5% 31,7% 
Responsável com Ensino Superior 2,5% 3,5% 2,4% 
Beneficiário bolsa família 38,8 36,4% 37,5% 

 

Tabela A10 – Estatísticas descritivas das escolas e dos docentes 

 
Escolas  

com 6º ano 
regular 

Escolas com  
6º ano experimental 

(terceiro ano  
do programa) 

Escolas com  
6º ano experimental 

(segundo ano  
do programa) 

% Docentes com até graduação 64,0% 66,4% 67,6% 
% Docentes com especialização 26,3% 27,2% 24,4% 
% Docentes com mestrado 8,4% 6,1% 7,4% 
% Docentes com doutorado 1,3% 0,3% 0,6% 
Possui laboratório de Informática 91,5% 92,9% 96,6% 
Possui laboratório de Ciências 35,3% 6,3% 6,8% 
Possui biblioteca 98,9% 96,0% 96,6% 
Alunos por sala 56,7 45,2 47,2 
Alunos por turma 31,6 27,3 27,4 
Ensino integral 2,3% 25,4% 14,8% 
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Estatísticas descritivas proficiência Língua Portuguesa 

Gráfico A1 – Segundo ano do programa: 
Língua Portuguesa, ensino regular 

Gráfico A2 – Segundo ano do programa: 
Língua Portuguesa, GC 

 

 

Gráfico A3 – Terceiro ano do programa: 
Língua Portuguesa, ensino regular 

Gráfico A4 – Terceiro ano do programa: 
Língua Portuguesa, GC 
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Estatísticas descritivas taxa de aprovação 

Gráfico A5 – Segundo ano do programa: 
taxa de aprovação 

Gráfico A6 – Terceiro ano do programa: 
taxa de aprovação 

 

Estatísticas descritivas – proficiência Língua Portuguesa 

(segundo vs terceiro ano de programa) 

Gráfico A7 – Segundo vs. terceiro ano do 
programa: Língua Portuguesa, 7º ano 
regular 

Gráfico A8 – Segundo vs. terceiro ano do 
programa: Língua Portuguesa, GC 
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Pareamento 

Gráfico A9 – Segundo ano do programa: densidade kernel pós-pareamento  

 

 

 

Tabela A11 – Segundo ano do programa: estimação do Escore de Propensão 

Estimation of the propensity score  
Iteration 0: log likelihood = -9025.0425 
Iteration 1: log likelihood = -8769.1782 
Iteration 2: log likelihood = -8759.2119 
Iteration 3: log likelihood = -8759.1316 
Iteration 4: log likelihood = -8759.1316 

 

Probit regression Number of obs = 29999 
 LR chi2(12) = 531.82 
 Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -8759.1316 Pseudo R2 = 0.0295 

 

trat Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
profic_LP4~0 .0001845 .0002364 0.78 0.435 -.0002789 .0006479 
branco -.021427 .021676 -0.99 0.323 -.0639112 .0210571 
homem .0388106 .0209101 1.86 0.063 -.0021724 .0797936 
IDADE -.04371 .0180811 -2.42 0.016 -.0791482 -.0082718 
BOLSA_FAM -.0920575 .0213595 -4.31 0.000 -.1339213 -.0501937 
seggrau_sup .0195441 .0225463 0.87 0.386 -.0246459 .063734 
mora_pai_mae -.1116901 .030769 -3.63 0.000 -.1719962 -.0513839 
MEST_DOC .9377657 .0999681 9.38 0.000 .7418319 1.133699 
ID_LABORAT~A .572076 .0541703 10.56 0.000 .4659041 .6782478 
ID_LABORAT~S -.6519148 .0518965 -12.56 0.000 -.7536301 -.5501995 
alunos_turma -.0174516 .0034617 -5.04 0.000 -.0242365 -.0106667 
manha -.1587826 .020832 -7.62 0.000 -.1996126 -.1179526 
_cons -.6240724 .2833699 -2.20 0.028 -1.179467 -.0686776 
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Gráfico A10 – Terceiro ano do programa: densidade kernel pós-pareamento  

 

 

 

Tabela A12 – Terceiro ano do programa: estimação do Escore de Propensão 

Estimation of the propensity score  
Iteration 0: log likelihood = -16537.823 
Iteration 1: log likelihood = -15977.495 
Iteration 2: log likelihood = -15970.516 
Iteration 3: log likelihood = -15970.508 

 

Probit regression Number of obs = 34517 
 LR chi2(12) = 1134.63 
 Prob > chi2 = 0.0000 

Log likelihood = -15970.508 Pseudo R2 = 0.0343 

 

trat Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
profic_LP6~3 .0005034 .000179 2.81 0.005 .0001526 .0008542 
branco .149283 .0166826 0.89 0.371 -.017769 .0476257 
homem .0170527 .0160332 1.06 0.288 -.0143718 .0484772 
IDADE -.0590466 .0109406 -5.40 0.000 -.0804899 -.0376034 
BOLSA_FAM -.0481781 .0163947 -2.94 0.003 -.0803111 -.0160451 
seggrau_sup -.0349629 .0177854 -1.97 0.049 -.0698215 -.0001042 
mora_pai_mae -.1144531 .0228252 -5.01 0.000 -.1591896 -.0697165 
MEST_DOC -1.179779 .0866489 -13.62 0.000 -1.349608 -1.009951 
ID_LABORAT~A -.0328827 .0297582 -1.10 0.269 -.0912078 .0254423 
ID_LABORAT~S -.4653143 .0343411 -13.55 0.000 -.5326216 -.3980069 
alunos_turma -.0635552 .0027062 -23.49 0.000 -.0688592 -.0582511 
manha -.0514649 .0160356 -3.21 0.001 -.0828941 -.0200357 
_cons 1.856876 .1745185 10.64 0.000 1.514826 2.198926 
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Principais Resultados 

Tabela A13 – Segundo ano do programa: Matemática no fim do 7º ano 

Linear regression Number of obs = 18354 
 F(15,377) = 303.80 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.3438 
 Root MSE = 33.08 

(Std. Err. adjusted for 378 clusters in Cdigoinep) 

 

 Robust 
delta_mt Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat -1.61945 1.961023 -0.83 0.409 -5.475364 2.236464 
trat_GEC 3.92943 4.75306 0.83 0.409 -5.4164 13.27526 
GEC_13 11.49051 3.568858 3.22 0.001 4.473154 18.50788 
profic_MT7ano2010 -.5481788 .0109835 -49.91 0.000 -.5697754 -.5265823 
branco 4.799528 .9714991 4.94 0.000 2.889292 6.709764 
homem 1.518443 .7674773 1.98 0.049 .0093709 3.027516 
IDADE -3.808147 .6964771 -5.47 0.000 -5.177613 -2.43868 
BOLSA_FAM -1.995035 .9239529 -2.16 0.031 -3.811782 -.178288 
seggrau_sup 3.419657 .7850386 4.36 0.000 1.876054 4.96326 
mora_pai_mae 2.905269 1.46135 1.99 0.048 .0318507 5.778688 
MEST_DOC 24.68384 8.285353 2.98 0.003 8.392551 40.97514 
ID_LAB_INFORMATI -6.816611 1.958369 -3.48 0.001 -10.66731 -2.965915 
ID_LAB_CIENCIA .9142589 1.362108 0.67 0.502 -1.764021 3.592539 
alunos_turma .1199792 .1456412 0.82 0.411 -.1663916 .4063501 
manha 2.096674 1.223221 1.71 0.087 -.3085163 4.501864 
_cons 180.3282 11.79786 15.28 0.000 157.1304 203.5261 
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Tabela A14 – Segundo ano do programa: Língua Portuguesa no fim do 7º ano 

Linear regression Number of obs = 18376 
 F(15,377) = 182.44 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2871 
 Root MSE = 35.377 

(Std. Err. adjusted for 378 clusters in Cdigoinep) 

 

 Robust 
delta_lp Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat -.1916476 2.078574  -0.09 0.927  -4.278698  3.895403 
trat_GEC .1769725 3.505972   0.05 0.960  -6.716738  7.070683 
GEC_13  7.32165 2.424413   3.02 0.003   2.554583  12.08872 
profic_MT7ano2010 -.4999043 .0120757 -41.40 0.000  -.5236484 -.4761601 
branco 5.831726 1.052054   5.54 0.000   3.763097  7.900355 
homem -8.273776 .8864151  -9.33 0.000  -10.01671 -6.530839 
IDADE -2.954571 .9967002  -2.96 0.003  -4.914359 -.9947828 
BOLSA_FAM -2.964146 .8997665  -3.29 0.001  -4.733336 -1.194956 
seggrau_sup 4.629018 1.069245   4.33 0.000   2.526586  6.731449 
mora_pai_mae .5919849 1.638521   0.36 0.718  -2.629801  3.813771 
MEST_DOC 13.89767 8.828789   1.57 0.116  -3.462172  31.25751 
ID_LAB_INFORMATI -2.355199 2.048935  -1.15 0.251  -6.383971  1.673573 
ID_LAB_CIENCIA 4.273971 1.588467   2.69 0.007   1.150605  7.397337 
alunos_turma -.1657607 .1763199  -0.94 0.348  -.5124543  .1809329 
manha  -.0215366 1.115148  -0.02 0.985  -2.214225  2.171152 
_cons 175.7043 17.47429  10.06 0.000 141.345  210.0636 

 

Tabela A15 – Segundo ano do programa: taxa de aprovação no fim do 7º ano 

Linear regression Number of obs = 28678 
 F(14,696) = 31.10 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.0522 
 Root MSE = .31406 

(Std. Err. adjusted for 697 clusters in Cdigoinep) 

 

 Robust 
aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat   -.0869932 .0192696  -4.51 0.000  -.1248267 -.0491598 
trat_GEC13 .0918187 .0209916   4.37 0.000   .0506043  .1330332 
GEC13 .0753539 .0075424   9.99 0.000   .0605452  .0901626 
branco  .013049 .0067454   1.93 0.053  -.0001949  .0262928 
homem   -.0146043 .0066737  -2.19 0.029  -.0277074 -.0015012 
IDADE   -.0397411 .0066604  -5.97 0.000   -.052818 -.0266642 
BOLSA_FAM .0253881 .0078342   3.24 0.001   .0100066  .0407695 
seggrau_sup .0430066  .007179   5.99 0.000   .0289116  .0571016 
mora_pai_mae .0042631 .0094288   0.45 0.651  -.0142492  .0227754 
MEST_DOC   -.0162707 .0461326  -0.35 0.724  -.1068464  .0743051 
ID_LAB_INFORMATI   -.0036106 .0154062  -0.23 0.815  -.0338588  .0266376 
ID_LAB_CIENCIA .0319714 .0130195   2.46 0.014   .0064091  .0575337 
alunos_turma .0046987 .0019582   2.40 0.017 .000854  .0085433 
manha   -.0101102  .009736  -1.04 0.299  -.0292258  .0090053 
_cons 1.288273 .1093185  11.78 0.000   1.073639  1.502907 
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Tabela A16 – Terceiro ano do programa: Matemática no fim do 6º ano 

Linear regression Number of obs = 30250 
 F(15,472) = 262.01 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2790 
 Root MSE = 34.102 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Delta_mt Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 17.47002 2.489302   7.02 0.000   12.57853  22.36151 
profic_MT6ano2011   -.4490371 .0079225 -56.68 0.000  -.4646048 -.4334695 
mesma_trat   -3.198419 2.603718  -1.23 0.220  -8.314733  1.917895 
mesma_escola 3.000695 .9849909   3.05 0.002   1.065185  4.936205 
branco  4.47918  .532315   8.41 0.000   3.433179   5.52518 
homem .1856903 .5730575   0.32 0.746  -.9403692   1.31175 
IDADE -4.95362 .3731795 -13.27 0.000  -5.686919 -4.220322 
BOLSA_FAM   -2.872033 .7441478  -3.86 0.000  -4.334285  -1.40978 
seggrau_sup 4.534955 .6771255   6.70 0.000   3.204401  5.865508 
mora_pai_mae .9411375 .7744534   1.22 0.225  -.5806654  2.462941 
MEST_DOC 8.391799 6.490435   1.29 0.197  -4.361924  21.14552 
ID_LAB_INFORMATI    -2.640561 1.901563  -1.39 0.166  -6.377137  1.096015 
ID_LAB_CIENCIA   -1.213557 1.293157  -0.94 0.348  -3.754614  1.327501 
alunos_turma   -.0817768 .1402643  -0.58 0.560  -.3573966  .1938429 
manha -1.15531 .8775938  -1.32 0.189  -2.879785  .5691638 
_cons 169.3806  7.65278  22.13 0.000   154.3429  184.4184 

 

Tabela A17 – Terceiro ano do programa: Língua Portuguesa no fim do 6º ano 

Linear regression Number of obs = 30336 
 F(15,472) = 283.40 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2450 
 Root MSE = 36.844 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Delta_lp Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 13.24782 1.929821   6.86 0.000 9.45572  17.03993 
profic_LP6ano2011   -.4486451  .007057 -63.57 0.000  -.4625122  -.434778 
mesma_trat -3.736073 1.994141  -1.87 0.062  -7.654565  .1824198 
mesma_escola 3.509061 .9644247   3.64 0.000   1.613964  5.404158 
branco 4.262782 .6321206   6.74 0.000   3.020663  5.504901 
homem -6.84221 .5789251 -11.82 0.000  -7.979799  -5.70462 
IDADE   -4.765596 .4362474 -10.92 0.000  -5.622824 -3.908369 
BOLSA_FAM   -4.630303 .6365333  -7.27 0.000  -5.881092 -3.379513 
seggrau_sup 6.754479 .6647555  10.16 0.000   5.448232  8.060725 
mora_pai_mae   -.2789263 .9608869  -0.29 0.772  -2.167072  1.609219 
MEST_DOC 8.624401 6.081796   1.42 0.157  -3.326345  20.57515 
ID_LAB_INFORMATI    -2.344419 1.673782  -1.40 0.162  -5.633405  .9445669 
ID_LAB_CIENCIA   -.0574563 1.501318  -0.04 0.969   -3.00755  2.892637 
alunos_turma   -.0629392 .1229382  -0.51 0.609  -.3045131  .1786346 
manha .9234398 .7766311   1.19 0.235  -.6026424  2.449522 
_cons 171.0536 7.800364  21.93 0.000   155.7259  186.3814 
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Tabela A18 – Terceiro ano do programa: taxa de aprovação no fim do 6º ano 

Linear regression Number of obs = 34347 
 F(15,472) = 52.95 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.1032 
 Root MSE = .30161 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 .1260964  .012744   9.89 0.000   .1010544  .1511385 
mesma_trat   -.0259649 .0137719  -1.89 0.060  -.0530266  .0010969 
mesma_escola .0469337 .0104573   4.49 0.000   .0263851  .0674823 
branco .0232592 .0041803   5.56 0.000   .0150449  .0314735 
homem   -.0357919 .0047896  -7.47 0.000  -.0452036 -.0263803 
IDADE   -.0802013 .0048583 -16.51 0.000   -.089748 -.0706546 
BOLSA_FAM .0012409 .0047971   0.26 0.796  -.0081856  .0106673 
seggrau_sup .0356603 .0049453   7.21 0.000   .0259429  .0453778 
mora_pai_mae   .00577 .0056976   1.01 0.312  -.0054259  .0169658 
MEST_DOC   -.0414204 .0386624  -1.07 0.285  -.1173921  .0345513 
ID_LAB_INFOR   -.0003511 .0137431  -0.03 0.980  -.0273564  .0266542 
ID_LAB_CIENC   -.0212136 .0112341  -1.89 0.060  -.0432886  .0008613 
alunos_turma .0011737 .0011528   1.02 0.309  -.0010915  .0034389 
manha   -.0061763 .0056379  -1.10 0.274  -.0172549  .0049022 
_cons 1.825595 .0746197  24.47 0.000   1.678968  1.972223 

 

Tabela A19 – Terceiro ano do programa: Matemática no fim do 7º ano 

Linear regression Number of obs = 25746 
 F(15,470) = 309.46 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2626 
 Root MSE = 37.6 

(Std. Err. adjusted for 471 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Delta_mt47 Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 4.167668 1.655067 2.52 0.012 .9154214  7.419915 
profic_MT6ano2011 -.5018094 .0081649 -61.46 0.000 -.5178537 -.4857652 
trat_GEC14 -8.720303 5.003618  -1.74 0.082 -18.55253  1.111926 
GEC_14_PARCIAL 20.88794 4.272453 4.89 0.000 12.49246  29.28341 
branco  3.78738 .7472755 5.07 0.000 2.318966  5.255794 
homem 1.798882  .643007   2.80 0.005 .5353577  3.062406 
IDADE  -5.3709 .4954131 -10.84 0.000 -6.344399 -4.397402 
BOLSA_FAM -3.714914 .8417786  -4.41 0.000 -5.369029 -2.060799 
seggrau_sup 4.453734   .75651   5.89 0.000 2.967174  5.940295 
mora_pai_mae .6792095 .9418107   0.72 0.471 -1.171471   2.52989 
MEST_DOC 10.15776 6.782022   1.50 0.135 -3.169078   23.4846 
ID_LABOR_INFORMAT -2.446722 2.037006  -1.20 0.230 -6.449488  1.556044 
ID_LABOR_CIENCIAS .2277754 1.311797   0.17 0.862 -2.349938  2.805489 
alunos_turma -.1006626 .1512554  -0.67 0.506 -.397883  .1965578 
manha .2446153 .9136336   0.27 0.789 -1.550697  2.039927 
_cons 214.4346 8.447926  25.38 0.000 197.8342  231.0349 
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Tabela A20 – Terceiro ano do programa: Língua Portuguesa no fim do 7º ano 

Linear regression Number of obs = 25826 
 F(15,470) = 271.93 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2585 
 Root MSE = 37.402 

(Std. Err. adjusted for 471 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Delta_lp47 Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 1.465909 1.602917 0.91 0.361 -1.683861 4.615679 
profic_LP6ano2011 -.4885077 .0083744 -58.33 0.000 -.5049636 -.4720518 
trat_GEC14 -2.295069 3.857935 -0.59 0.552 -9.876005 5.285867 
GEC_14_PARCIAL 12.55641 3.038927 4.13 0.000 6.584844 18.52797 
branco 3.413881 .6935627 4.92 0.000 2.051013 4.776748 
homem -8.269869 .6514376 -12.69 0.000 -9.549959 -6.989778 
IDADE -4.730414 .5263655 -8.99 0.000 -5.764735 -3.696093 
BOLSA_FAM -4.63947 .7302219 -6.35 0.000 -6.074373 -3.204566 
seggrau_sup 4.345682 .7351099 5.91 0.000 2.901174 5.790191 
mora_pai_mae .1989336 .9581164 0.21 0.836 -1.683788 2.081656 
MEST_DOC 5.861719 5.928733 0.99 0.323 -5.788385 17.51182 
ID_LABOR_INFORMAT -2.888054 2.316117 -1.25 0.213 -7.439281 1.663173 
ID_LABOR_CIENCIAS 1.136478 1.341225 0.85 0.397 -1.499061 3.772018 
alunos_turma -.0868313 .1568627 -0.55 0.580 -.3950702 .2214076 
manha 1.229971 .8491689 1.45 0.148 -.4386669 2.898608 
_cons 217.3962 8.949324 24.29 0.000 199.8106 234.9819 

 

Tabela A21 – Terceiro ano do programa: taxa de aprovação no fim do 7º ano 

Linear regression Number of obs = 29309 
 F(15,470) = 23.00 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.0329 
 Root MSE = .32421 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Tx_aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 -.0258402 .0132721 -1.95 0.052 -.05192 .0002395 
trat_GEC14 .0068332 .020102 0.34 0.734 -.0326672 .0463337 
GEC_14_PARCIAL .0899811 .0122617 7.34 0.000 .0658868 .1140754 
branco .0224508 .0055866 4.02 0.000 .0114732 .0334285 
homem -.0358862 .0058955 -6.09 0.000 -.0474709 -.0243016 
IDADE -.0516265 .0046306 -11.15 0.000 -.0607257 -.0425273 
BOLSA_FAM -.0163576 .0061752 -2.65 0.008 -.028492 -.0042232 
seggrau_sup .0330297 .0058959 5.60 0.000 .0214442 .0446152 
mora_pai_mae -.0036991 .0090256 -0.41 0.682 -.0214345 .0140362 
MEST_DOC .0036572 .0472627 0.08 0.938 -.0892141 .0965284 
ID_LABOR_INFOR -.0129543 .0159941 -0.81 0.418 -.0443827 .0184742 
ID_LABOR_CIENC -.0126172 .0110864 -1.14 0.256 -.0344021 .0091676 
alunos_turma .0022201 .0012528 1.77 0.077 -.0002417 .004682 
manha .0151023 .0059225 2.55 0.011 .0034645 .0267401 
_cons 1.489599 .0768873 19.37 0.000 1.338515 1.640683 
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Análises adicionais terceiro ano de programa (sexo e raça) 

Tabela A22 – Terceiro ano do programa: Matemática no fim do 6º ano, meninos 

Linear regression Number of obs = 30250 
 F(15,472) = 264.04 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2793 
 Root MSE = 34.094 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Tx_aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 13.59104 1.535255 8.85 0.000 10.57426 16.60782 
profic_MT6ano2011 -.4492834 .0079309 -56.65 0.000 -.4648677 -.4336991 
homem_trat 3.536107 1.202469 2.94 0.003 1.173251 5.898962 
mesma_escola 1.795358 1.153415 1.56 0.120 -.4711065 4.061822 
branco 4.5054 .5317874 8.47 0.000 3.460436 5.550363 
homem -1.445235 .5439023 -2.66 0.008 -2.514005 -.3764659 
IDADE -4.938656 .3742357 -13.20 0.000 -5.67403 -4.203282 
BOLSA_FAM -2.91931 .7397603 -3.95 0.000 -4.372941 -1.465679 
seggrau_sup 4.514211 .6782565 6.66 0.000 3.181435 5.846987 
mora_pai_mae .890357 .7729239 1.15 0.250 -.6284405 2.409154 
MEST_DOC 8.212675 6.524502 1.26 0.209 -4.607989 21.03334 
ID_LAB_INFORMATI -2.574098 1.893941 -1.36 0.175 -6.295698 1.147501 
ID_LAB_CIENCIA -1.344564 1.289138 -1.04 0.297 -3.877723 1.188595 
alunos_turma -.1018212 .139479 -0.73 0.466 -.3758977 .1722554 
Manha -1.065703 .8827028 -1.21 0.228 -2.800216 .6688107 
_cons 170.9231 7.604304 22.48 0.000 155.9807 185.8656 
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Tabela A23 – Terceiro ano do programa: Língua Portuguesa no fim do 6º ano, meninos 

Linear regression Number of obs = 30336 
 F(15,472) = 279.57 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2452 
 Root MSE = 36.84 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
Tx_aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 9.157149 1.286128 7.12 0.000 6.629905 11.68439 
profic_LP6ano2011 -.4487034 .0070892 -63.29 0.000 -.4626338 -.434773 
homem_trat 3.230253 1.175805 2.75 0.006 .9197931 5.540714 
mesma_escola 2.103533 .9349944 2.25 0.025 .2662668 3.9408 
branco 4.286459 .6310767 6.79 0.000 3.046392 5.526527 
homem -8.332553 .6423231 -12.97 0.000 -9.59472 -7.070386 
IDADE -4.752079 .4353487 -10.92 0.000 -5.60754 -3.896618 
BOLSA_FAM -4.679282 .6359391 -7.36 0.000 -5.928904 -3.42966 
seggrau_sup 6.733823 .6638275 10.14 0.000  5.4294 8.038246 
mora_pai_mae -.3401098 .9571141 -0.36 0.722 -2.220842 1.540622 
MEST_DOC 8.416343 6.107376 1.38 0.169 -3.584666 20.41735 
ID_LAB_INFORMATI -2.26163 1.677082 -1.35 0.178 -5.557101 1.033842 
ID_LAB_CIENCIA -.2089826 1.501738 -0.14 0.889 -3.159901 2.741936 
alunos_turma -.0868292 .1211159 -0.72 0.474 -.3248222 .1511638 
manha 1.0154 .7778215 1.31 0.192 -.5130209 2.543822 
_cons 172.674 7.726179 22.35 0.000 157.4921 187.856 

 

Tabela A24 – Terceiro ano do programa: taxa de aprovação no fim do 6º ano, meninos 

Linear regression Number of obs = 34347 
 F(15,472) = 54.90 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.1048 
 Root MSE = .30134 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 .0820128 .0100475 8.16 0.000 .0622694 .1017563 
homem_trat .0540452 .0088175 6.13 0.000 .0367188 .0713716 
mesma_escola .0372232 .0075206 4.95 0.000 .0224452 .0520012 
branco .0236195 .0041627 5.67 0.000 .0154399 .0317992 
homem -.0599708 .0066299 -9.05 0.000 -.0729985 -.046943 
IDADE -.0799234 .0048552 -16.46 0.000 -.0894639 -.0703829 
BOLSA_FAM .0006513 .0047981 0.14 0.892 -.0087769 .0100796 
seggrau_sup .0352809 .004946 7.13 0.000 .0255621 .0449998 
mora_pai_mae .0053718 .005723 0.94 0.348 -.005874 .0166175 
MEST_DOC -.0429482 .0382447 -1.12 0.262 -.1180991 .0322027 
ID_LAB_INFO .0001461 .0137091 0.01 0.991 -.0267922 .0270845 
LAB_CIEN -.0223363 .0111281 -2.01 0.045 -.0442031 -.0004695 
alunos_turma .0010206 .0011487 0.89 0.375 -.0012366 .0032778 
manha -.0051695 .0056103 -0.92 0.357 -.0161937 .0058548 
_cons 1.840916 .0744877 24.71 0.000 1.694548 1.987285 
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Tabela A25 – Terceiro ano do programa: Matemática no fim do 6º ano, pretos e pardos 

Linear regression Number of obs = 30250 
 F(15,472) = 266.59 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2786 
 Root MSE = 34.11 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 16.17172 1.634697 9.89 0.000 12.95953 19.3839 
profic_MT6ano2011 -.4484048 .0079235 -56.59 0.000 -.4639744 -.4328352 
preta_parda_trat -1.322175 1.060542 -1.25 0.213 -3.406144 .7617932 
mesma_escola 1.798989 1.151415 1.56 0.119 -.4635446 4.061522 
preta_parda -3.586023 .5391825 -6.65 0.000 -4.645518 -2.526528 
homem .1814274 .5737584 0.32 0.752 -.9460094 1.308864 
IDADE -4.978265 .3737283 -13.32 0.000 -5.712642 -4.243888 
BOLSA_FAM -2.915917 .7402773 -3.94 0.000 -4.370563 -1.46127 
seggrau_sup 4.567732 .6788263 6.73 0.000 3.233836 5.901627 
mora_pai_mae .9738567 .7775773 1.25 0.211 -.5540848 2.501798 
MEST_DOC 8.251928 6.513515 1.27 0.206 -4.547147 21.051 
ID_LAB_INFORMATI -2.563901 1.895134 -1.35 0.177 -6.287845 1.160042 
ID_LAB_CIENCIA -1.349952 1.291198 -1.05 0.296 -3.887159 1.187256 
alunos_turma -.0986049 .1396536 -0.71 0.480 -.3730246 .1758147 
manha -1.127668 .8850317 -1.27 0.203 -2.866758 .6114212 
_cons 174.0856 7.652907 22.75 0.000 159.0476 189.1235 

 

Tabela A26 – Terceiro ano do programa: Língua Portuguesa no fim do 6º ano, pretos e 
pardos 

Linear regression Number of obs = 30336 
 F(15,472) = 282.77 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.2447 
 Root MSE = 36.852 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 10.3547 1.410946 7.34 0.000 7.582185 13.12721 
profic_LP6ano2011 -.4482846 .0070678 -63.43 0.000 -.4621729 -.4343962 
preta_parda_trat .8172724 1.24286 0.66 0.511 -1.62495 3.259495 
mesma_escola 2.095725 .9404834 2.23 0.026 .2476731 3.943778 
preta_parda -4.45793 .6880148 -6.48 0.000 -5.809881 -3.105979 
homem -6.855694 .578809 -11.84 0.000 -7.993055 -5.718333 
IDADE -4.775796 .4369689 -10.93 0.000 -5.634441 -3.917151 
BOLSA_FAM -4.674695 .6344534 -7.37 0.000 -5.921398 -3.427993 
seggrau_sup 6.802142 .6629389 10.26 0.000 5.499466 8.104819 
mora_pai_mae -.2547592 .9586227 -0.27 0.791 -2.138455 1.628937 
MEST_DOC 8.520565 6.117739 1.39 0.164 -3.500808 20.54194 
ID_LAB_INFORMATI -2.244146 1.67649 -1.34 0.181 -5.538452 1.050161 
ID_LAB_CIENCIA -.2079356 1.504013 -0.14 0.890 -3.163325 2.747454 
alunos_turma -.0789072 .1214144 -0.65 0.516 -.3174869 .1596724 
manha .9597034 .7779244 1.23 0.218 -.5689201 2.488327 
_cons 176.0506 7.722731 22.80 0.000 160.8754 191.2258 
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Tabela A27 – Terceiro ano do programa: taxa de aprovação no fim do 6º ano, pretos e 
pardos 

Linear regression Number of obs = 34347 
 F(15,472) = 53.29 
 Prob > F = 0.0000 

 R-squared = 0.1035 
 Root MSE = .30156 

(Std. Err. adjusted for 473 clusters in cod_inep_escola) 

 

 Robust 
aprov Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
trat2011 .0897874 .0100569 8.93 0.000 .0700256 .1095493 
preta_parda_trat .0334915 .0076888 4.36 0.000 .0183831 .0485999 
mesma_escola .0372112 .007566 4.92 0.000 .0223441 .0520783 
preta_parda -.0357845 .0061503 -5.82 0.000 -.0478698 -.0236991 
homem -.036087 .0047826 -7.55 0.000 -.0454848 -.0266892 
IDADE -.0801785 .0048758 -16.44 0.000 -.0897594 -.0705976 
BOLSA_FAM .0008531 .0047877 0.18 0.859 -.0085548 .010261 
seggrau_sup .0362256 .0049431 7.33 0.000 .0265124 .0459388 
mora_pai_mae .0057311 .0056832 1.01 0.314 -.0054365 .0168986 
MEST_DOC -.0409287 .0385342 -1.06 0.289 -.1166484 .034791 
ID_LAB_INFORMATI .0003237 .0136773 0.02 0.981 -.0265523 .0271997 
ID_LAB_CIENCI -.0221148 .0111876 -1.98 0.049 -.0440985 -.0001312 
alunos_turma .0011163 .0011517 0.97 0.333 -.0011469 .0033795 
manha -.0060166 .0056431 -1.07 0.287 -.0171052 .005072 
_cons 1.85843 .0750382 24.77 0.000 1.71098 2.005881 

 


