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Sumário Executivo 
O Programa Piloto de Prevenção do Abandono Escolar (SDPP) é um programa multinacional de 
cinco anos subsidiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), concebido para identificar meios eficazes de redução do abandono escolar na escola 
primária e secundária.1 O seu objetivo é proporcionar aconselhamento de programas baseados 
em evidências para as missões da USAID e para os países da Ásia e do Médio Oriente 
relativamente à prevenção do abandono escolar através de programas piloto e de testes sobre a 
eficácia das intervenções no abandono escolar em quatro países-alvo: Camboja, Índia, 
Tajiquistão e Timor-Leste. A fim de entender os métodos de redução do abandono escolar nos 
quatro países-alvo, o SDPP usou um processo tripartido: (1) realizou uma revisão da literatura 
disponível para identificar as melhores práticas internacionais na prevenção do abandono 
escolar; (2) analisou as tendências de abandono escolar e identificou os fatores de risco e as 
condições associadas ao abandono escolar em cada país como parte de uma análise da situação; e 
(3) concebeu, implementou e avaliou rigorosamente as intervenções destinadas a manter na 
escola os alunos de risco de abandono escolar.  

O programa SDPP implementado no Camboja, Índia, Tajiquistão e Timor-Leste visava reduzir o 
abandono escolar intervindo através de um Sistema de Alerta Precoce (SAP/EWS) em paralelo 
com um programa complementar de envolvimento dos alunos. As intervenções de alerta precoce 
SAP/EWS implicavam a identificação de alunos de risco de abandono escolar (“alunos de 
risco”), monitorizando a evolução destes alunos através da consulta regular dos seus registos 
escolares e, posteriormente, adotando uma “resposta imediata primária” quando tais alunos 
davam sinais de se estarem a debater com problemas. As componentes específicas do SAP/EWS 
variam de país para país consoante o contexto de cada país. As intervenções de envolvimento 
complementar foram concebidas para motivar maior participação dos alunos, melhor assiduidade 
de aulas, e um desejo de permanecer na escola - os laboratórios de computadores no Camboja, os 
programas de melhoramento de atividades na Índia, a tutoria após as aulas no Tajiquistão e as 
atividades recreativas extracurriculares em Timor-Leste. 

A SDPP partiu do pressuposto de que o apoio social e académico, conjuntamente com atividades 
adicionais de envolvimento dos alunos de risco bem como mudanças nas práticas seguidas pelos 
professores, melhorariam as atitudes e comportamentos dos alunos e traduzir-se-iam num maior 
envolvimento dos alunos e num menor abandono escolar. A avaliação SDPP examinou a eficácia 
dos programas SDPP usando um ensaio aleatório controlado, em que os resultados de alunos e 
professores em escolas aleatoriamente escolhidas para participarem nos serviços SDPP eram 
comparados com os de alunos e professores em escolas aleatoriamente escolhidas num grupo de 
controlo que funcionava normalmente.  

O SDPP examinou a eficácia dos programas SDPP nos resultados relacionados com as práticas 
seguidas pelos professores, as atitudes perante a escola por parte de alunos de risco, o 
envolvimento de alunos na escola e o abandono escolar. O SDPP analisou a eficácia do programa 
                                                
1 O programa SDPP foi implementado pela Creative Associates International com uma parceria internacional com a 
Mathematica Policy Research (Mathematica) e School-to-School International (STS) além de parcerias locais 
Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) no Camboja, Quest Alliance (QUEST) na Índia, e Care 
International (CARE) em Timor-Leste. A Creative Associates mantém uma delegação empresarial no Tajiquistão 
que trata das responsabilidades da sua parceira local naquele país. 
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SDPP no que diz respeito aos resultados relacionados com as práticas dos professores, atitudes 
dos estudantes em risco em relação à escola, envolvimento dos estudantes na escola e abandono 
escolar. O SDPP recolheu dados de todas as escolas do grupo de controlo e do programa SDPP, 
nos quatro países, incluindo a população de estudantes em cada ano escolar visado em cada 
ponto de recolha de dados. O SDPP analisou informações de 897 escolas, a partir dos registos 
escolares de aproximadamente 250.000 estudantes e de entrevistas com cerca de 23.000 
estudantes em risco, 8000 professores e 2000 administradores. 

A. Dados da Avaliação 

A conceção do programa e a avaliação do impacto foram orientadas por um modelo concetual 
das atividades do programa SDPP e como podem afetar os resultados dos estudantes e dos 
professores. Este modelo parte do princípio que os conhecimentos e práticas do professor e dos 
pais – partilhados e reforçados pela comunidade alargada – contribuem para as atitudes dos 
estudantes em relação à escola e aspirações educativas. Estas atitudes dos estudantes traduzem-se 
no envolvimento dos estudantes na escola, incluindo a sua assiduidade, comportamento e 
desempenho académico. As interações complexas e cumulativas destes fatores contribuem para a 
capacidade, desejo e decisão dos estudantes em permanecer na escola ou abandoná-la. 

As caixas de texto e as imagens abaixo sumariam os resultados da avaliação para as medidas 
primárias de eficácia em domínios relacionados com as práticas dos professores, as atitudes dos 
alunos de risco perante a escola, o envolvimento dos alunos na escola e o abandono escolar. As 
estimativas do impacto do programa SDPP são baseadas nas diferenças nos resultados médios 
para os estudantes e professores do SDPP e do grupo de controlo. Estas estimativas do impacto 
representam a diferença no resultado em causa na situação final que é atribuível ao programa 
SDPP em relação ao status quo. As estimativas são expressas como diferenças de pontos 
percentuais entre os grupos experimental e o de controlo. Também apresentamos aumentos ou 
diminuições de percentagem nos resultados primários nos grupos experimental e de controlo. 
Estas "alterações de percentagem" não devem ser interpretadas como a "alteração" de 
percentagem que pode ser calculada numa alteração pré-pós ou alteração de situação de 
referência/final, mas antes como o aumento ou diminuição na medição do resultado do grupo 
experimental em relação ao grupo de controlo na situação final.  
Foram realizados testes estatísticos para avaliar se cada impacto é significativamente diferente de 
zero. As estimativas dos impactos são descritas como estatisticamente significativas se existir 
uma probabilidade inferior a 5% devido à mudança (e não ao programa SDPP).  As estimativas 
do impacto são descritas como marginalmente significativas se a probabilidade que é devida à 
mudança (e não ao programa SDPP) for entre 5 e 10%. 
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Eficácia do SDPP na influência dos resultados apresentados pelos professores 

Pergunta primária da pesquisa 

Como é que o SDPP afetou as práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores? 

Medidas primárias da eficácia do programa SDPP  

Escala das práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores. Este resultado 
baseia-se num questionário a professores, de oito itens, focado no comportamento do professor 
que poderia ajudar os alunos em risco a vencerem na escola, tais como registo diário de 
assiduidade de aulas e ação desenvolvida pelo professor no caso de o aluno faltar três vezes 
num mês.  

Conclusões da primeira medida de eficácia 

O programa SDPP teve um impacto positivo significativo nas práticas de prevenção do 
abandono escolar pelos professores em ambos os grupos SDPP no Camboja e um pequeno 
progresso positivo em Timor-Leste (Imagem ES.1). O programa SDPP não afetou as práticas 
de prevenção de abandono escolar pelos professores na Índia e no Tajiquistão. 
 

Conclusões para resultados adicionais dos professores 

O programa SDPP teve um impacto estatisticamente significativo e positivo no sentimento de auto-
eficácia dos professores em Timor-Leste e um impacto marginalmente significativo e positivo no 
grupo SAR + Informática no Camboja.  

• O programa teve um impacto estatisticamente significativo e positivo no sentido de 
responsabilidade dos professores no Camboja e um impacto estatisticamente significativo e 
negativo no Tajiquistão.  

• O SDPP promoveu uma melhoria estatisticamente significativa nas práticas de prevenção 
do abandono escolar do administrador no Camboja e no Tajiquistão e no sentido de 
responsabilidade dos administradores nas escolas SAR + Informática no Camboja. 
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Imagem ES.1. Impacto do programa SDPP nas práticas de prevenção de abandono escolar pelos 
professores 

 
Fontes: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Resultado da análise para grupos de professores dentro das escolas. As diferenças medianas entre SDPP e os 
grupos de controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e média dos grupos de controlo, se aplicável) 
foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente.  

***/**/* Estimativa do impacto estatisticamente significativa nos níveis 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ Diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa nos níveis 

0,01/0,05/0,10. 
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Eficácia do SDPP para influenciar resultados das atitudes dos alunos 

Pergunta primária da pesquisa  

O SDPP afetou as atitudes dos alunos de risco perante a escola? 

Medidas primárias da eficácia do programa SDPP 

Atitudes emocionais perante a escola. Esta escala baseia-se nas respostas dos alunos a um inquérito 
de seis pontos relativos a como o aluno se sente em relação à escola e inclui declarações como 
“A escola é um local divertido para se estar,” “Há professores com quem posso falar,” e “Anseio por 
ir à escola.” As respostas variavam entre 1 (discordo plenamente) e 4 (concordo plenamente). 
Os valores mais altos correspondem a melhores atitudes emocionais em relação à escola.  

Atitudes cognitivas em relação à escola. Esta escala baseia-se nas respostas dos alunos a um 
inquérito de nove itens relativo a como os alunos encaram e pensam a escola, e inclui declarações 
como “Ao fazer os trabalhos de casa melhoro o meu rendimento na escola” e “Verifico os meus 
trabalhos escolares em busca de erros.” Os valores mais altos correspondem a melhores atitudes 
cognitivas em relação à escola. 

Atitudes comportamentais em relação à escola. Esta escala baseia-se nas respostas dos alunos a 
um inquérito de dez itens relativo a como os alunos agem na escola, e inclui declarações como 
“Vou acabar os estudos,” “Frequento assiduamente a escola,” “Sou pontual,” e “Faço os meus 
trabalhos de casa.” Os valores mais altos correspondem a melhores atitudes comportamentais em 
relação à escola. 

Resultados das medidas primárias de eficácia  

O programa SDPP teve um impacto positivo significativo nas atitudes emocionais dos alunos em 
risco em relação à escola, na Índia e no Tajiquistão, mas não nas outras atitudes dos alunos 
medidas nesses países (Imagens ES.2 e ES.3). O programa SDPP teve um impacto positivo nas 
atitudes comportamentais em relação à escola em Timor-Leste, mas não nas outras atitudes dos 
alunos medidas. O programa SDPP não afetou as atitudes dos alunos no Camboja. 

Conclusões para resultados adicionais das atitudes dos estudantes 

• O programa SDPP teve um impacto estatisticamente significativo e positivo nas 
perceções do apoio dos pais e professores na Índia, nas perceções do apoio dos 
professores nas escolas SAR no Camboja e nas perceções do apoio dos pais e formação 
em informática nas escolas SAR + Informática no Camboja.  

• Não foi observado qualquer impacto nas medidas secundárias das atitudes dos estudantes 
em Timor-Leste ou no Tajiquistão. 
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Imagem ES.2. O impacto do programa SDPP nas medidas primárias de eficácia para as atitudes dos 
alunos de risco relativamente à escola 

Atitudes emocionais em relação à escola 

 
 
 

Atitudes comportamentais em relação à escola 

 

Fonte: Base de referência SDPP, e acompanhamento dos dados de registo das escolas e questionários dos alunos de risco. 
Nota: As diferenças entre o SDPP e a média do grupo de controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupos 

de controlo se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os impactos foram ajustados para comparações 
múltiplas usando o método Benjamini-Hochberg. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. 

***/**/* Estimativa do impacto estatisticamente significativa nos níveis 0,01/0,05/0,10. 
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Eficácia do SDPP para influenciar o envolvimento dos alunos 

Pergunta primária da pesquisa   

O programa SDPP afetou a assiduidade, em geral ou dos alunos de risco? 

Medidas primárias da eficácia do programa SDPP 

Assiduidade. O resultado da assiduidade para todos os quatros países é uma assiduidade média 
diária para todo o ano letivo. 

Resultados das medidas primárias de eficácia  

O programa SDPP teve um impacto positivo significativo na assiduidade dos alunos na Índia e 
em Timor-Leste bem como um impacto positivo marginalmente significativo na assiduidade 
no Tajiquistão (Imagem ES.3). O programa SDPP não afetou a assiduidade no Camboja. 

Conclusões para resultados adicionais do envolvimento dos estudantes 

O programa SDPP teve um impacto marginalmente significativo no desempenho em álgebra 
no Tajiquistão mas não afetou o desempenho académico ou o comportamento no Camboja, 
Índia ou Timor-Leste. 
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Imagem ES.3. O impacto do programa SDPP na assiduidade diária, em geral e nos alunos de risco 

 
 

 
Fonte: Base de referência SDPP, e acompanhamento da recolha dos registos escolares. 

Nota: As diferenças entre o SDPP e a média do grupo de controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupos 
de controlo se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados 
regressivamente. O estado dos alunos de risco foi determinado usando as caraterísticas da base de referência.  

***/**/* Estimativa do impacto estatisticamente significativa nos níveis 0,01/0,05/0,10. 

+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa nos níveis 
0,01/0,05/0,10.   
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A eficácia do SDPP para influenciar o abandono escolar 

Pergunta primária da pesquisa   

O SDPP afetou o abandono escolar, em geral ou no grupo dos alunos de risco? 

Medidas primárias da eficácia do programa SDPP  

Abandono escolar. Em todos os países, o abandono escolar baseia-se no facto de o aluno ter 
abandonado os estudos à data de acompanhamento da recolha de dados. A definição exata varia 
de país para país: 

• Índia. O abandono entre graus de ensino para o alvo de alunos do 5º ano; os alunos que não 
se inscreveram na escola no ano escolar subsequente eram considerados como abandono 
escolar.  

• Tajiquistão. O abandono escolar entre graus de ensino para o alvo de alunos do 9º ano que 
é o ano final da educação básica. Os alunos completam o 9º ano ao efetuarem os exames de 
fim de ano; alunos que não se inscreveram em todos os cinco exames eram considerados 
como abandono escolar.  

• Camboja. O SDPP funcionou com três alvos (7º, 8º e 9º anos), incluindo o ano final da 
educação básica (9º ano). Era considerado abandono escolar no caso dos alunos que não 
continuavam a sua educação na data, o mais tarde possível, de serem observados por nós. 
Os alunos que iniciaram o programa no 7º ano eram considerados como abandono escolar se 
não estivessem inscritos na escola no ano da mais recente recolha de dados. Os alunos que 
iniciaram o programa no 8º ano eram considerados como abandono escolar se não tivessem 
feito todos os exames do segundo semestre do 9º ano. Nenhum aluno começou o programa 
no 9º ano e recebeu um ano inteiro dos serviços do programa.  

• Timor-Leste. O SDPP funcionou com três alvos (4º, 5º e 6º anos) incluindo o ano final da 
escola primária (6º ano). Os alunos eram considerados como abandono escolar se não 
continuassem os seus estudos na data, o mais tarde possível, de serem observados por nós. 
Os alunos que iniciaram o programa no 4º e 5º ano do primeiro ano de implementação do 
programa eram considerados como abandono escolar se não tivessem completado o exame 
final do 6º ano nos anos subsequentes. Os alunos que começaram o programa no 4º ano 
durante o segundo e terceiro ano de implementação eram considerados como abandono 
escolar se não estivessem inscritos no ano letivo de 2015 (no 5º e 6º ano respetivamente).  

Resultados das medidas primárias de eficácia  

No Camboja, o programa SDPP reduziu de forma significativa o abandono escolar entre os 
alunos das escolas SAP/EWS e teve um impacto favorável marginalmente significativo no 
abandono escolar dos alunos das escolas SAP/EWS + Melhoramento. O programa SDPP não 
afetou o abandono escolar na Índia, Tajiquistão ou Timor-Leste. 

Conclusões para resultados adicionais de abandono escolar 

• O programa SDPP teve um impacto marginalmente significativo positivo na passagem de 
ano em escolas SAR + Informática no Camboja, mas não afetou a passagem de ano na Índia, 
Tajiquistão ou Timor-Leste.  

• O SDPP não teve um impacto marginalmente significativo favorável no abandono escolar 
entre anos escolares para estudantes que não estavam em risco no Tajiquistão.  
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Imagem ES.4. O impacto do programa SDPP no abandono escolar, em geral e no grupo dos alunos de risco 

 
 

 
Fonte: Base de referência SDPP, e acompanhamento da recolha dos registos escolares. 
Nota: O abandono escolar é definido de forma diferente em cada país. As diferenças entre o SDPP e a média do grupo de 

controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupos de controlo se aplicável) foram testadas usando 
testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. O estado dos alunos de risco foi 
determinado usando as caraterísticas da base de referência.  

***/**/* ***/**/* Estimativa do impacto estatisticamente significativa nos níveis 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativo nos níveis 
0,01/0,05/0,10. 
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Quadro ES.1. Impacto do programa SDPP nas medidas principais de eficácia do programa 
 

CAMBOJA 
ÍNDIA TAJIQUISTÃO TIMOR-

LESTE 

Apenas 
SAR 

SAR + 
Envolvimento 
(Informática) 

   

PRÁTICAS DE PREVENÇÃO 
DO ABANDONO ESCOLAR 
DOS PROFESSORES 

+++ +++ ○ ○ +++ 

ATITUDES DOS ESTUDANTES EM RISCO EM RELAÇÃO À ESCOLA 
ATITUDES EMOCIONAIS 
EM RELAÇÃO À ESCOLA ○ ○ +++ ++ ○ 

ATITUDES COGNITIVAS 
EM RELAÇÃO À ESCOLA ○ ○ ○ ○ ○ 

ATITUDES 
COMPORTAMENTAIS 
EM RELAÇÃO À ESCOLA 

○ ○ ○ ○ +++ 

ASSIDUIDADE 
GERAL ○ ○ +++ + ++ 
EM RISCO ○ ○ +++ ○ +++ 

ABANDONO ESCOLAR 
 GERAL — — — ○ ○ ○ 
 EM RISCO — — — ○ ○ ○ ○ 
+ + +/+ +/+ Impacto positivo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Impacto negativo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
○ O impacto não é estatisticamente significativo. 
 

Quadro ES.2. Impactos do Programa SDPP nas medidas adicionais do resultado  
 

CAMBOJA 
ÍNDIA TAJIQUISTÃO TIMOR-

LESTE 

Apenas 
SAR 

SAR + 
Envolvimento 
(Informática) 

   

RESULTADOS DOS PROFESSORES 
AUTO-EFICÁCIA DOS 

PROFESSORES 
○ + ○ ○ ++ 

SENTIDO DE 
RESPONSABILIDADE DOS 
PROFESSORES 

+++ +++ ○ — ○ 

PRÁTICAS DE PREVENÇÃO 
DO ABANDONO ESCOLAR 
DO ADMINISTRADOR 

+++ +++ ○ ++ ○ 

AUTO-EFICÁCIA DO 
ADMINISTRADOR 

○ ○ ○ ○ ○ 

SENTIDO DE 
RESPONSABILIDADE DO 
ADMINISTRADOR 

○ +++ ○ ○ ○ 

ATITUDES DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO À ESCOLA 
PERCEÇÕES DOS 

ESTUDANTES EM RISCO 
DO APOIO DOS PAIS 

○ + +++ ○ ○ 
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CAMBOJA 

ÍNDIA TAJIQUISTÃO TIMOR-
LESTE 

Apenas 
SAR 

SAR + 
Envolvimento 
(Informática) 

   

PERCEÇÕES DOS 
ESTUDANTES EM RISCO 
DO APOIO DOS 
PROFESSORES 

+++ ○ +++ ○ ○ 

PERCEÇÃO DA FORMAÇÃO 
EM INFORMÁTICA 

○ ++ N/A N/A N/A 

ENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES 
DESEMPENHO EM 

MATEMÁTICA 
○ ○ ○ ++ ○ 

DESEMPENHO EM LÍNGUAS ○ ○ ○ ○ ○ 
DESEMPENHO EM LÍNGUAS 

2 
○ ○ ○ ○ ○ 

COMPORTAMENTO ○ ○ ○ ○ ○ 
ABANDONO ESCOLAR 
PROGRESSÃO ○ + ○ ○ ○ 
ABANDONO ESCOLAR 

ENTRE ANOS ESCOLARES  N/A N/A 
N/A ○ N/A 

+ + +/+ +/+ Impacto positivo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Impacto negativo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
○ O impacto não é estatisticamente significativo. 
 
B. Implicações dos resultados da avaliação 

Em cada um dos quatro países, o SDPP teve impacto particularmente num dos dois resultados de 
nível elevado – abandono escolar e assiduidade. No Camboja, o abandono escolar foi reduzido e, 
na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste, a assiduidade foi melhorada. Nos quatro países, o SDPP 
afetou positivamente quase todos os indicadores de resultados primários e a maioria dos 
indicadores adicionais. O impacto pretendido ocorreu em 7 dos 8 indicadores primários e em 9 
dos 14 indicadores adicionais. 

1. Fatores que podem estar relacionados com as conclusões de impacto observadas 

O programa SDPP teve impacto positivo no abandono escolar no Camboja, mas não na Índia, 
Tajiquistão, ou Timor-Leste. Na secção seguinte discutem-se interpretações e implicações do 
impacto positivo sobre o abandono escolar no Camboja. Contudo, também será útil considerar 
fatores - discutidos adiante - que podem explicar por que razão o SDPP não reduziu o abandono 
escolar em geral, na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste.  

• Duração da exposição. Na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste, o programa SDPP teve sucesso 
a melhorar valores intermédios dos resultados dos alunos, incluindo a assiduidade e algumas 
medidas referentes às atitudes dos alunos de risco. O SDPP focou-se apenas num só ano letivo 
na Índia e Tajiquistão, permitindo o máximo de exposição de apenas um ano para os alunos 
que tomaram parte. Em Timor-Leste e Camboja, o programa teve por alvo três anos e alguns 
dos participantes receberam mesmo cerca de dois anos de exposição ao programa. Embora o 
programa SDPP na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste não tenha reduzido o abandono escolar, o 
facto de o programa ter tido o efeito desejado nos valores intermédios dos alunos nesses 
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países e uma redução do abandono escolar no Camboja, podem indicar que uma maior 
exposição ao programa pode ter os efeitos pretendidos sobre o abandono escolar. 

Imposição do ensino obrigatório na Índia e Tajiquistão. Os impactos no abandono escolar 
poderiam ser menores do que esperado devido a mudanças paralelas operadas no setor. Na Índia, 
a Lei de 2009, sobre o Direito das Crianças à Educação Gratuita e Obrigatória (Right of Children 
to Free and Compulsory Education - RTE) estipulou que todas as crianças entre os 6 e os 14 anos 
não podem ser retidas nem expulsas antes de completarem a escola primária. Embora não haja 
evidência sobre o impacto da Lei nas taxas de abandono escolar em todo o país, o SDPP apurou 
que o abandono escolar no 5º ano na nossa amostra de escolas no ano letivo de 2012-2013 e no 
ano letivo de 2013-2014 foi menor do que o expetável durante as fases de planeamento da 
avaliação. Além disso, antes de o SDPP começar a prestar o seu serviço o Tajiquistão fortaleceu 
a sua política de educação compulsória que exige que todos os alunos completem os seus estudos 
secundários básicos, que terminam no 9º ano de escolaridade. O SDPP apurou que as taxas de 
abandono escolar com base nas informações prestadas pelos alunos foram menores durante o 
período do estudo (8,3 % na Índia e 8,8 % no Tajiquistão) do que as taxas de abandono baseadas 
nos dados administrativos combinados no período que antecedeu o estudo (26,8 % na região-alvo 
na Índia e 18,7 % no Tajiquistão2). Estas reduções na taxa de abandono escolar tornaram mais 
difícil para o SDPP reduzir mais ainda o abandono escolar, uma vez que os restantes estudantes 
que abandonaram a escola podem ter problemas profundos, tais como pobreza extrema ou 
incapacidade, ou ser difícil de servir de outras formas. 

• Implementação inconsistente do programa SDPP em Timor-Leste. De acordo com o 
estudo de implementação, as escolas de Timor-Leste aparentemente não foram consistentes na 
aplicação do programa, em especial, nos termos da comunicação com os pais e nas ações de 
acompanhamento. A implementação das atividades extracurriculares em Timor-Leste foi 
levemente melhor, embora apenas 76% das escolas relatassem que desenvolviam atividades 
extracurriculares todas as semanas como se pretendia (School-To-School International 2014). 
Conquanto as atividades extracurriculares possam ainda ter contribuído para melhorar atitudes 
e envolvimento em relação à escola, a inconsistente implementação das ações de 
acompanhamento por professores e a comunicação com os pais pode ter afetado a capacidade 
do programa para afetar o abandono escolar. 

  

                                                
2 No Tajiquistão, os três distritos nos quais se planeou inicialmente implementar o programa SDPP eram Vose, 
Temurmalik, e Baljuvon, com taxas de abandono escolar de 16,02, 19,02 e 21,04 %, respetivamente, de acordo com 
a análise das tendências. Os valores sugerem que as escolas deste estudo (ativas nestes três distritos e ainda em 
Dangara e Kovaling) teriam uma taxa de abandono escolar de 18,7%.  
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• Complexidade de fatores relacionados com o abandono escolar. Dadas as complexidades 
de caminhos e razões que conduzem ao abandono escolar, é possível que o impacto nos 
resultados intermédios que os programas SDPP pretendem afetar não sejam suficientes para 
influenciar a decisão de abandonar os estudos. Em particular, os fatores económicos que 
estavam contratualmente vedados ao SDPP de endereçar de forma direta, - tais como custo 
das despesas escolares e a necessidade de complementar o rendimento através de trabalhos 
caseiros ou trabalho doméstico - foram particularmente relevantes na decisão do abandono 
escolar (Creative Associates International 2014c). Como já existiam evidências sólidas acerca 
do impacto de diversas intervenções para abordar fatores económicos, como transferências de 
verbas condicionais e subsídios, o SDPP centrou-se em fatores académicos e relacionados 
com a escola. 

2. Implicações das conclusões do estudo 

Tomadas no seu conjunto, estas conclusões têm importantes implicações para a utilidade do 
SAP/EWS na redução do abandono escolar e sugerem circunstâncias nas quais se pode obter o 
máximo sucesso com o SAP/EWS.  

Um elevado nível de abandono escolar e níveis baixos de práticas de prevenção constituem 
um ambiente favorável à obtenção de resultados. O SAP/EWS teve sucesso na redução da 
taxa de abandono escolar no país com a mais alta taxa de abandono escolar e com os valores 
mais baixos nas práticas de prevenção do abandono escolar pelos professores. Uma das 
interpretações possíveis destas conclusões do estudo SDPP é a de que a intervenção SAP/EWS 
se torna mais eficaz nos países onde os professores usam práticas de prevenção do abandono 
escolar e onde o abandono escolar é um grave problema. O Camboja foi o único país SDPP onde 
este programa reduziu o abandono escolar. De longe era no Camboja onde se verificavam as 
mais altas taxas de abandono escolar de todos os países SDPP (41% para o grupo de controlo 
comparado com 8, 9, e 16 % na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste, respetivamente) e era de longe 
o que tinha a mais baixa taxa de prevenção de abandono escolar pelos professores (5,94 numa 
escala de 8 pontos para o grupo de controlo comparada com 7,40, 7,70 e 7,72 na Índia, 
Tajiquistão, e Timor-Leste, respetivamente).  

A intervenção SAP/EWS pode fazer uma enorme diferença num contexto em que vários 
fatores influenciam a capacidade dos alunos permanecerem na escola, incluindo os alunos de risco 
que não se sentem apoiados ou empenhados. Nos países onde a taxa de abandono escolar é mais 
baixa e os valores de prevenção de abandono escolar pelos professores é mais alta, os alunos 
podem abandonar a escola por fatores (como forças económicas ou relacionados com deficiências 
físicas ou de aprendizagem) que não podem ser influenciados por um programa SAP/EWS. Nesta 
eventualidade, as conclusões são altamente valiosas pois, assim, muitos são os países que 
correspondem ao perfil adequado para SAP/EWS e, como vimos antes, a implementação de 
SAP/EWS pode ser uma intervenção de baixo custo para mitigar o problema do abandono escolar. 
Futuros estudos devem verificar a robustez destas conclusões noutros países que correspondam a 
um perfil como o do Camboja, com uma alta taxa de abandono escolar combinada com baixos 
valores de prática de prevenção de abandono escolar pelos professores.  
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Na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste, as intervenções SAP/EWS conjuntamente com 
atividades de melhoramento das quais façam parte um elemento recreativo têm sucesso na 
melhoria de resultados intermédios como sejam a atitude dos alunos e sua assiduidade mas 
não conseguem reduzir o abandono escolar. Nos três países em que o SAP/EWS estava a ser 
aplicado em conjunto com atividades de melhoramento e recreativas (Índia, Tajiquistão, e 
Timor-Leste), o SDPP melhorou algumas (mas não todas) atitudes dos alunos de risco em 
relação à escola e aumentou a assiduidade. Embora o SDPP não tenha reduzido o abandono 
escolar nesses países, as conclusões indicam que as intervenções SAP/EWS em conjunto com as 
atividades de melhoramento e recreativas podem ter impactos positivos significativos na 
experiência educativa dos alunos de risco quanto ao abandono escolar. Dado que as atitudes dos 
alunos e a sua assiduidade são resultados intermédios importantes, que podem estar relacionados 
com o abandono escolar a longo prazo, é bem possível que os impactos positivos no abandono 
escolar se manifestem com uma maior exposição aos serviços SDPP do que aquela que foi 
possível obter como parte deste estudo. 

Mesmo se o impacto a longo prazo sobre o abandono escolar não for visível, os impactos 
positivos nas atitudes dos alunos e na sua assiduidade têm o seu mérito próprio. Dado que a 
intervenção assenta em dados administrativos disponíveis para fortalecer as capacidades dos 
professores para se concentrarem nos alunos de risco, provavelmente é menos dispendioso usar o 
SDPP do que qualquer outra intervenção de sucesso que vise melhorar a participação dos alunos 
na escola (tais como transferências condicionais de verbas).  

A formação em computadores em conjunto com o SAP/EWS não produziu nenhum 
impacto de realce para além daquele que é imputável ao próprio SAP/EWS. No Camboja, 
professores e alunos no grupo SAP/EWS + Laboratório de computadores, recebendo 
conjuntamente o SAP/EWS e o laboratório de computadores não obtiveram mais impacto 
positivo em nenhum dos indicadores primários da eficácia do programa, quando comparados 
com o grupo de controlo que apenas oferecia o SAP/EWS. O que ressalta é que a formação em 
computadores e a existência de um laboratório de computadores, por si só, não trazem benefícios 
educacionais de relevo para os alunos de risco. Esta conclusão é importante pois acrescentar 
laboratórios de computadores é uma intervenção deveras avultada e que é frequentemente vista 
como tendo o potencial de beneficiar os alunos. As conclusões do estudo do SDPP podem 
sugerir que a formação em computadores não compensa o enorme investimento se a finalidade 
de tal investimento for a redução do absentismo escolar.  

O programa SDPP teve importante impacto nalguns dos resultados primários que se pretendiam 
afetar em todos os quatro países do SDPP, embora o padrão específico desse impacto variasse de 
país para país. Contudo, as conclusões do estudo de avaliação sugerem que a abordagem de 
oferecer SAP/EWS conjuntamente com um programa de melhoramento promete uma melhoria 
dos resultados educacionais dos alunos em risco de abandono escolar desde que estejam reunidas 
as condições apropriadas. Em especial, se a intervenção SAP/EWS for complementada com um 
programa de melhoramento os resultados podem ser mais eficazes quando implementados 
(1) com uma componente recreativa, (2) num país com elevadas taxas de abandono escolar e 
baixos níveis de prevenção de abandono escolar pelos professores, e (3) com uma exposição 
suficientemente longa para que possa ter impacto em resultados intermédios e para que estes se 
traduzam numa redução do abandono escolar. A pesquisa futura, que almeje identificar qual 
destes aspetos de tais programas são os mais importantes, terá enorme valia para redefinir 
intervenções de sucesso usando SAP/EWS e programas de melhoramento. 
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3. Investigação futura sugerida pelas conclusões do SDPP	

O êxito dos programas SDPP no influenciamento de diferentes resultados relacionados com o 
abandono escolar em diferentes contextos nacionais levanta questões importantes que devem ser 
abordadas por investigações futuras acerca de como uma abordagem de prevenção do abandono 
escolar envolvendo uma intervenção SAR complementada por um programa de enriquecimento 
pode ser aperfeiçoada para produzir impactos consistentes e significativos no abandono escolar. 
Estas questões incluem: 

• Será que um período de intervenção mais longo e um período de exposição superior 
produziriam resultados ainda mais favoráveis? 

• Serão os impactos favoráveis no abandono escolar no Camboja robustos noutros países 
que se enquadram no perfil do Camboja (práticas de prevenção do abandono escolar 
insuficientes por parte dos professores combinadas com uma elevada taxa de abandono 
escolar)? 

• Será que uma combinação diferente de SAR e atividades de enriquecimento produziria 
efeitos semelhantes? Quais são os efeitos individuais do SAR e dos componentes de 
enriquecimento? Serão os efeitos diferentes de outros tipos de componentes de 
enriquecimento e será que uma intervenção ainda mais otimizada teria impactos 
semelhantes?
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I. Introdução  
Nas duas últimas décadas registou-se um enorme progresso no aumento de matrículas nas 
escolas de todo o mundo. Entre 2000 e 2011, o número de crianças não-inscritas em escolas em 
todo o mundo baixou de 102 para 57 milhões - uma redução de quase 45% (Millennium 
Development Goals Report 2013). Este esforço tem sido apoiado por variada e extensa pesquisa 
que avalia as intervenções destinadas a incrementar o acesso ao ensino nos países em vias de 
desenvolvimentos (Petrosino, Anthony, Claire Morgan, Trevor Fronius, Emily Tanner-Smith 
2012). Contudo, há ainda muitas crianças que mesmo depois se matricularem não completam os 
estudos primários e secundários: dos 137 milhões de crianças que entraram no 1º ano de 
escolaridade em 2011 em todo o mundo, espera-se que 34 milhões possam abandonar os estudos 
antes de atingirem o último nível do ensino primário (Millennium Development Goals Report 
2013). Em muitos países e regiões, a percentagem de crianças que abandonaram os estudos 
depois de se matricularem é maior do que o número de crianças nunca matriculadas. Nos Estados 
Unidos e noutros países têm-se registado várias intervenções para evitar o abandono escolar mas, 
contudo, existe escassa evidência de como tais intervenções tenham sido positivas, 
especialmente nos países em vias de desenvolvimento. 

O Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar (SDPP) é um programa multinacional de 
cinco anos subsidiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), concebido para identificar os meios que têm sucesso na redução da taxa de abandono 
escolar nas escolas primárias e secundárias.3 O seu objetivo é o de, com base em sólidas 
evidências, fornecer aconselhamento de programação às missões da USAID e aos países da Ásia 
e do Médio Oriente relativamente à prevenção do abandono escolar, através de programas piloto 
e de testes de eficácia nas medidas de prevenção do abandono escolar em quatro países-alvo: 
Camboja, Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste. Para compreender os métodos de redução do 
abandono escolar nos quatro países-alvo, o SDPP usou uma estratégia tripartida: (1) realizando 
uma revisão da literatura disponível para identificar as melhores práticas internacionais na 
prevenção do abandono escolar; (2) analisando as tendências de abandono escolar e identificando 
os fatores de risco e as condições associadas ao abandono escolar em cada país como parte de 
uma análise da situação; e (3) concebendo, implementando e avaliando rigorosamente as 
intervenções destinadas a manter na escola os alunos de risco de abandono escolar.  

Com base nas conclusões da revisão da literatura disponível e em análises da situação bem como 
através de contributos das principais partes interessadas nos quatro países, o SDPP trabalhou com o 
ministério da educação de cada país a fim de identificar duas intervenções para combater o abandono 
escolar. Em todos os quatro países, o SDPP introduziu um Sistema de Alerta Precoce (SAP/EWS) e 
uma intervenção de participação de alunos para motivar estes a manterem-se na escola.  

O SAP/EWS é uma estratégia de prevenção de abandono escolar que demonstrou um futuro 
risonho nos EUA mas para o qual pouca evidência internacional existe.4 A intervenção SAP/EWS 

                                                
3 O programa SDPP foi implementado pela Creative Associates International com uma parceria internacional com a 
Mathematica Policy Research (Mathematica) e School-to-School International (STS) além de parcerias locais 
Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) no Camboja, Quest Alliance (QUEST) na Índia, e Care 
International (CARE) em Timor-Leste. A Creative Associates mantém uma delegação empresarial no Tajiquistão 
que trata das responsabilidades da sua parceira local naquele país. 
4 As intervenções de prevenção de abandono escolar do SDPP estavam contratualmente proibidas de incluírem 
transferências condicionais de fundos ou de incentivos económicos, que pesquisas anteriores tinham já demonstrado 
serem eficazes. 
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implica identificar os alunos de risco de abandono escolar (“alunos de risco”), monitorizar o 
progresso destes alunos através de registos escolares regularmente atualizados e, por fim, ativando 
uma “ação imediata primária” quando os alunos mostram sintomas de vacilar. As componentes 
específicas do SAP/EWS variam consoante o contexto de cada país. Na revisão da pesquisa de 
prevenção do abandono escolar efetuada por What Works Clearinghouse, Ministério da Educação 
dos EUA, duas versões de SAP/EWS, o programa Check & Connect (Verifique e ligue-se) e o 
programa ALAS, comprovaram que servem para ajudar os alunos do ensino médio e do secundário 
superior a evitar que abandonem os estudos e potencialmente a ajudá-los a progredir nos estudos 
(American Institutes of Research 2006a, 2006b). Contudo, a investigação existente não nos indica 
se o SAP/EWS teria impactos semelhantes nos países em vias de desenvolvimento, dados os 
diferentes contextos culturais e educacionais desses países. Do mesmo modo, desconhece-se a 
eficácia deste tipo de programas em alunos mais jovens e noutros níveis inferiores de ensino.  

O SAP/EWS foi usado em conjunção com uma segunda intervenção (SAP/EWS + Envolvimento) 
concebido para motivar uma maior participação de alunos, um aumento da sua assiduidade e, o 
desejo de prosseguir os estudos - laboratórios de computador no Camboja, atividades de 
melhoramento na Índia, tutoria pós-aulas no Tajiquistão, e atividades recreativas 
extracurriculares em Timor-Leste.5 As intervenções do SDPP foram introduzidas nos anos-alvo 
nas escolas selecionadas de cada país, a meio do ano letivo em 2012 e continuados durante 2014, 
abrangendo o equivalente a dois anos de aulas.  

Embora todos os programas SDPP incluam SAP/EWS, os programas são suficientemente 
diferentes para merecerem avaliações independentes em cada país. A implementação das 
intervenções SAP/EWS em quatro países distintos permitiu uma rigorosa avaliação da eficácia 
das intervenções em diferentes contextos dentre uma variedade de populações. Em cada país o 
SDPP identificou e recrutou escolas que eram elegíveis para participarem no estudo e tomarem 
parte no programa. Posteriormente, o SDPP atribuiu aleatoriamente pelas escolas participantes 
ou um grupo de tratamento que oferecia o pacote de intervenção SDPP ou um grupo de controlo 
que não oferecia esse pacote. Para cada país, os efeitos previstos pelo programa SDPP eram 
comparados com os resultados de alunos e professores nas escolas SDPP com os resultados dos 
que estavam em escolas de controlo. A avaliação SDPP examinou a eficácia das atividades do 
programa com os resultados das intervenções que pretendiam afetar, focando-se nas atitudes e 
práticas dos professores, nas atitudes dos alunos face à escola, na participação dos alunos na 
escola e o abandono escolar nessas escolas. 

O relatório está organizado como se segue. A secção II descreve as intervenções SDPP em quatro 
países. A secção III debate a conceção da avaliação do impacto e descreve os tipos de domínios de 
resultados usados para avaliar o SDPP. A secção IV delineia as amostras e os processos de recolha 
de dados nos quatro países. A secção V descreve as caraterísticas da amostra antes da 
implementação dos programas. A secção VI mostra o impacto do programa SDPP nos resultados 
dos professores, nas atitudes perante a escola, na participação na escola e no abandono escolar em 
todos os quatro países. A secção VII discute as conclusões a que se chegou. 

 

                                                
5  Os estudos das intervenções que incorporavam atividades económicas tais como tutoria, laboratórios de 
computadores, e outras atividades extracurriculares mostram resultados diversos, embora exista pouca evidência 
rigorosa sobre a avaliação focada nestas atividades (Banerjee, Abhijit, Shawn Cole, Esther Duflo, e Leigh Linden 
2007; Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha, e Karen Tietjen 2011). 
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II. Perspetiva geral das intervenções 
A. Abandono escolar nos países SDPP (do programa piloto) 

Na preparação de conceção das intervenções, o SDPP procedeu a uma análise detalhada nas 
tendências de abandono escolar nos dados existentes em cada país, de modo a identificar os anos 
letivos, grupos e regiões geográficas mais afetados pelo abandono escolar – e potencialmente os 
mais prováveis beneficiários das intervenções SDPP.6 A análise das tendências apurou que os 
alunos no Camboja e Tajiquistão têm maior probabilidade de abandonarem os estudos no termo 
do ciclo de educação básica; os alunos na Índia e Timor-Leste têm maior probabilidade de 
abandonar os estudos no fim do ciclo primário. Com base nestas conclusões, o SDPP 
implementou as intervenções do 7º ao 9º ano no Camboja; no 9º ano no Tajiquistão; no 5º ano na 
Índia; e do 4º ao 6º ano em Timor-Leste. Em cada país o SDPP implementou as intervenções nas 
regiões onde as taxas de abandono escolar eram maiores nestes anos-alvo (Imagem II.A.1). O 
Quadro II.A.1 e a Imagem II.A.2 apresentam informações sobre as áreas-alvo para cada país. 

Imagem II.A.1. Taxas de abandono escolar nos anos-alvo (2009-2010) 

Camboja 

 

                                                
6 Ver Shin, Jennifer, Rajani Shrestha, e Karen Tietjen (2011a and 2011b) e Shrestha, Rajani, Jennifer Shin, e Karen 
Tietjen. (2011a e 2011b) para dados completos sobre a análise das tendências. 
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Índia 

 
 
Tajiquistão 
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Timor-Leste 

Fonte: Creative Associates International (2014a, 2014b, 2014d, 2014e). 
 
 
Quadro II.A.1. Áreas, anos escolares, escolas e estudantes visados por país 

 Área visada Ano 
visado 

Escolas 
intervenci

onadas 
 

Escolas de 
controlo 

estudantes 
visados  

Camboja 6 províncias:  
• Banteay Meanchey 
• Battambang 
• Pursat 
• Kampong Speu 
• Prey Veng 
• Svay Rieng 

 

7–9 107 SAR 
108 SAR 

+ 
laboratóri

os 
informátic

os  

107 75.000 

Índia 1 distrito, Bihar State 
• Distrito de Samastipur (13 

blocos) 
 

5 113 107 11.000 

Tajiquistão 5 distritos, Região de 
Khatlon: 
• Danghara 
• Temurmalik 
• Vose 
• Baljuvon 
• Khovaling 

 

9 82 83 7.500 
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Timor-Leste 5 distritos: 
• Liquica 
• Bobonara 
• Ermera 
• Manatuto 
• Viqueque 

4-6 93 93 16.000 
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Imagem II.A.2. Regiões-alvo do programa SDPP, por país  
Camboja 

Índia   
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Tajiquistão 

Timor-Leste  

 

Fonte: Creative Associates International (2014c). 
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B. Intervenções 

1. Selecionar as intervenções do SDPP  

As intervenções contra o abandono escolar foram selecionadas pela SDPP para serem 
implementadas nos quatro países do estudo com base em (1) uma revisão da evidência nacional e 
internacional sobre intervenções destinadas a reduzir o abandono escolar, (2) análises da situação 
dos fatores e condições associadas ao abandono escolar em cada um dos países, e (3) contributos 
das principais partes interessadas em cada um dos países. A revisão da literatura existente não 
proporcionou grande evidência rigorosa nas intervenções de prevenção do abandono escolar num 
contexto internacional.7 As intervenções de transferências condicionais de verbas mostram de 
forma consistente impactos positivos no abandono escolar mas existem outras evidências de 
valor dúbio ou focadas apenas em intervenções ocorridas nos EUA.  

O SDPP realizou estudos primários nos quatro países, no âmbito dos anos escolares e regiões 
visados identificados na análise de tendência do abandono escolar a fim de identificar os 
principais fatores e condições associados ao abandono escolar. As análises da situação estavam 
focadas nos anos-alvo e em regiões geográficas identificadas nas análises das taxas de abandono 
escolar a fim de se identificarem os fatores chave e as condições associadas ao abandono escolar. 
As análises identificaram dois grupos de fatores associados com o abandono escolar nos quatro 
países: (1) económicos e (2) académicos. Os fatores predominantes eram económicos, incluindo 
a necessidade de trabalho infantil para apoiar os rendimentos da família e a falta de capacidade 
para pagar as taxas escolares, material e despesas diretamente correlacionadas. Os fatores 
académicos incluíam baixo rendimento nos estudos, repetição de ano, absentismo, idade 
excessiva para o ano frequentado, falta de interesse na escola, desencorajamento por parte dos 
professores e um ambiente escolar pouco acolhedor (Imagem II.3).8  

  

                                                
7 Ver Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha, e Karen Tietjen (2011) para as conclusões completas sobre a 
revisão da literatura existente. 
8 Ver Creative Associates International (2014c) para as conclusões completas da análise de situação. 
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Imagem II.B.1. As cinco principais causas / causas potenciais de abandono escolar 

Camboja 

 

Índia 
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Tajiquistão 

 

Timor-Leste 

 

Fonte: Creative Associates International (2014c) 

Estas razões conduziram ao elevado absentismo dos estudantes. Entre 30 a 56 por cento dos 
estudantes que abandonaram a escola e das crianças em risco relataram estar ausentes durante 
mais de 15 dias consecutivos – cerca de um mês de escola (Imagem II.B.2). Entre um terço e 
dois terços dos pais/tutores afirmaram não ter conhecimento do absentismo da criança, mas a 
maioria admitiu que permitiram que os filhos ficassem em casa sem estar doentes. 
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Imagem II.B.2. Absentismo referido pelos estudantes que abandonaram a escola e em risco 

 

Uma percentagem significativa dos estudantes que abandonaram a escola e dos estudantes em 
risco também apresentaram problemas de comportamento, desde comportamento violento a 
envolvimento em confusões, prática de bullying/ser alvo de bullying e baixo envolvimento nas 
atividades escolares. Muitos reportaram uma má atitude por parte dos professores e um ambiente 
escolar que não fornece apoio (Imagem II.B.3). A maioria dos professores acreditava que pouco 
podia fazer para prevenir o abandono escolar e que se deviam centrar os esforços em estudantes 
melhores e que pretendiam permanecer na escola. Um número reduzido de professores recebeu 
formação sobre como lidar com o abandono escolar. 

Imagem II.B.3. Atitudes dos professores referidas pelos estudantes em risco 
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Em finais de 2011 e começo de 2012, o SDPP organizou oficinas de trabalho sobre a conceção 
de programas em cada país, a fim de angariar ideias que pudessem ter maior sucesso e 
sustentabilidade para determinar quais as intervenções a efetuar para a escola prevenir o 
abandono escolar. O SDPP liderou os principais intervenientes no processo, incluindo ONG, 
associações de pais, autoridades regionais da educação e representantes nacionais do ministério 
da educação - através das conclusões da revisão de literatura existente e das análises de situação. 
Os parâmetros do contrato do programa SDPP – que excluíram subsídios económicos, formação 
vocacional, melhorias de construção/infraestruturas e formação geral de professores – foram 
revistos.9 Os participantes nas oficinas de trabalho de conceção de programas classificaram um 
grupo de intervenções e o SDPP selecionou então as intervenções a efetuar em cada país usando 
estes dados bem como considerações adicionais do programa. 

Embora não tivesse sido planeado, os quatro países chegaram, de forma independente, a decisões 
semelhantes acerca das intervenções, selecionando uma cujo objetivo se prendia com a redução 
dos comportamentos negativos dos estudantes associados ao abandono escolar, tais como 
assiduidade, e uma orientada para a motivação dos estudantes, com base nas conclusões da 
análise da situação do respetivo país, na qual foram identificados níveis elevados de absentismo 
e um baixo envolvimento dos estudantes. Todos os países selecionaram como componente 
primário do programa o SAP/EWS. Todos os países selecionaram uma componente adicional - 
SAP/EWS + Participação. As principais partes interessadas no Camboja selecionaram os 
laboratórios de computadores e formação em literacia informática como componente adicional 
do programa. Na Índia e Timor-Leste as partes interessadas escolheram atividades de 
melhoramento e atividades recreativas como componente adicional. No Tajiquistão selecionaram 
tutoria académica e atividades recreativas que pudessem ser seguidas individualmente ou em 
grupo pelos alunos. 
 

2. Sistemas de alerta precoce 

A finalidade do SAP/EWS é identificar e proporcionar apoio específico aos alunos em risco de 
abandono escolar. O SAP/EWS usou os dados de registo escolar dos alunos e dos professores 
para identificar alunos de risco, de forma a poder monitorizá-los de perto e canalizá-los para 
apoio adicional. O SAP/EWS propôs-se melhorar a capacidade das escolas para satisfazer as 
necessidades dos alunos de risco e fortalecer a parceria entre pais/encarregados de educação e 
pessoal da escola para monitorizar e melhorar a assiduidade, comportamento e desempenho. 
O SAP/EWS igualmente tentou aumentar a sensibilização de pais, encarregados de educação e 
outros membros da comunidade sobre a importância dos jovens continuarem na escola e sobre a 
forma como poderiam apoiar os estudos dos seus filhos. O SAP/EWS consistia de três 
componentes: (1) identificação dos alunos de risco de abandono escolar, (2) estratégias de reação 
imediata, e (3) envolvimento da comunidade. 
                                                
9 Apesar do Gabinete Regional para a AMO da USAID ter reconhecido o papel que as barreiras económicas, de 
infraestruturas/construção e relacionadas com a qualidade da escola podem ter nas decisões das famílias em não 
manterem os filhos na escola, este tipo de intervenções foi excluído do ensaio por várias razões. Já existia uma base 
sólida de estudos para os subsídios económicos e medidas de redução de custos. As melhorias nas infraestruturas e 
construção ultrapassavam os interesses exequíveis da USAID. A pretensão de se centrar nas intervenções específicas ao 
abandono escolar eliminavam a formação geral dos professores para a melhoria da instrução, que já tinha sido financiada 
noutros programas. Por último, o financiamento para o Ensino Básico da USAID impedia despesas do orçamento do 
SDPP em atividades de ensino profissional. 
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A Componente 1 destinava-se a identificar alunos em risco de abandono escolar. Em cada um 
dos países o SDPP desenvolveu um conjunto de seis indicadores para identificar rapidamente e 
monitorizar qualquer aluno que mostrasse os sinais chave de abandono escolar. Todos os países 
SDPP utilizaram o globalmente reconhecido abecedário do abandono - assiduidade, 
comportamento e desempenho escolar - acrescido de outros indicadores específicos devidamente 
contextualizados. Estes indicadores iam desde o chegar atrasado ao sair cedo da escola (Índia e 
Timor-Leste), completar trabalhos de casa (Tajiquistão e Timor-Leste), distância de viagem do 
aluno até à escola (Camboja), excesso de idade para o ano frequentado (Camboja), planos para 
estudar após concluir o 9º ano de escolaridade (Tajiquistão), obrigações estudantis (Índia), e 
nível de literacia dos pais e encarregados de educação (Índia). O SDPP trabalhou em conjunto 
com os professores para atribuir prioridades e classificações quanto ao risco relativo de 
abandono escolar por parte dos alunos. Considerando que o SAP/EWS usou informação já 
disponível nas escolas, a aplicação dos indicadores de monitorização na componente 1 poderá ser 
continuada mesmo depois de terminar o programa SDPP.  

A Componente 2 usava a abordagem “monitorizar e agir (track e trigger)” para seguir de perto o 
progresso dos alunos de risco e iniciar as atividades de reação imediata em resposta imediata aos 
primeiros sintomas de que o aluno se debatia com problemas. Os professores registavam, vigiavam 
e monitorizavam aspetos chave do aluno - assiduidade, comportamento e desempenho académico. 
Qualquer sinal de problema - por exemplo, ausências prolongadas ou falta a aulas - despoletava um 
conjunto de ações imediatas que iam desde proporcionar mais atenção durante as aulas, a contacto 
por carta, telefone e/ou visita ao domicílio com os pais, para reuniões de gestão do caso com o 
pessoal da escola para desenvolverem um programa de intervenção individualizado.  

A Componente 3 tinha o seu foco no aumento de sensibilização no seio da comunidade sobre a 
importância da escolaridade e o problema do abandono escolar. O SDPP trabalhou com a PTA 
(confederação das associações de pais e professores) e outros grupos comunitários em atividades 
de lóbi para obter o seu apoio para implementar algumas das atividades de reação imediata em 
colaboração com as escolas. Por exemplo em Timor-Leste, os membros do comité do grupo 
“Ficar na Escola (Stay in School)” fizeram visitas domésticas. Também incluída na componente 
3 estavam atividades externas tais como o “dia aberto” na escola a fim de mostrar os trabalhos 
dos alunos e discutir as formas como os pais podiam apoiar os alunos na escola. Na Índia, um 
sistema de mensagens de voz proporcionava aos pais informação sobre as atividades escolares, 
dicas sobre como apoiar os alunos na escola e mensagens sobre abandono escolar e a 
importância da escolaridade. Estas atividades foram concebidas para mudar de forma direta o 
comportamento de membros da comunidade, pais e alunos. 

3. Intervenções de empenhamento 

Para além do SAP/EWS, em cada país implementou-se uma segunda intervenção. Estas 
intervenções destinavam-se a melhorar a experiência escolar de cada aluno de risco tornando a 
escola mais atraente, divertida e relevante, com o fim último de aumentar a assiduidade, o 
empenhamento e a capacidade de aprendizagem. Estas atividades estão sumariadas no 
Quadro II.1, e foram concebidas para os interesses e necessidades dos alunos de risco nos anos-
alvo em cada país. 
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Quadro II.B.1. Caraterísticas da intervenção de empenhamento no Camboja, Tajiquistão, Índia, e 
Timor-Leste 

 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Anos-alvo 7,8,9 5 9 4,5,6 

Intervenção Laboratórios de 
Computadores 

Programa de 
melhoramento na 
escola (EP) 

Tutoria 
extracurricular e 
atividades recreativas 

Atividades 
extracurriculares 

Atividades Formação em 
literacia 
informática 

Atividades em três 
amplas áreas: 
línguas, desporto e 
jogos, artes e ofícios 

Tutoria em 
disciplinas especiais 
durante a primeira 
hora; atividades de 
lazer divertidas 
(desportos, jogos de 
mesa e leitura 
recreativa) durante a 
segunda hora 

Atividades de lazer como 
canções, jogos e sessões 
de artesanato 

Duração e 
frequência 

Duas horas, uma 
vez por semana 

Duas sessões de 
45 minutos e duas 
sessões de 90 minutos 
em cada semana 

Duas horas, quatro 
dias por semana  

Uma hora por semana com 
transição para duas horas 
por semana no segundo ano 

Hora das 
reuniões 

Durante o período 
de aulas 

Durante o período de 
aulas em períodos 
não-programados 

Depois das aulas 
(extracurricular) 

Antes ou depois das aulas 
consoante a mudança 
educativa 

Facilitadores Professores  Professor EP (do 
programa de 
melhoramento) (não 
é o professor de 
apoio) e membros 
distintos da 
comunidade 

Professores das 
disciplinas  

Facilitadores do SDPP; no 
segundo ano dá-se a 
transição para professores 
e membros da comunidade 
para uma sessão semanal 
adicional  

Participantes Todos os alunos 
dos anos-alvo 

Todos os alunos dos 
anos-alvo com 
encorajamento 
especial para os 
alunos de risco 

Alunos identificados 
como sendo de risco 
através do SAP/EWS 
durante a primeira 
hora 

Todos os alunos dos anos-
alvo com encorajamento 
especial aos alunos de 
risco 

 
No Camboja, o SDPP instalou laboratórios de computadores e proporcionou formação em 
literacia informática a todos os alunos do 7º, 8º e 9º anos num subgrupo aleatório de escolas 
SDPP. Cada escola que recebeu estes serviços adicionais dispunha de uma sala especial de 
computadores para os alunos, com um computador-mãe que servia de estação de trabalho do 
professor, uma impressora laser e 16 computadores ligados ao computador-mãe através de uma 
rede de área local (LAN) 10 . Os painéis solares instalados nos telhados dessas salas de 
computadores proporcionavam a eletricidade. Os professores tinham sido especialmente 
treinados em informática pelo SDPP para darem formação básica em literacia informática aos 

                                                
10 Um reduzido número de escolas especialmente grandes receberam quatro computadores adicionais a fim de que as 
escolas pudessem proporcionar a todos os estudantes de grupo-alvo a mesma quantidade de tempo no laboratório de 
computadores (duas horas) por semana como as outras escolas alvo desta intervenção. 
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alunos de risco nos anos-alvo. Os alunos tinham acesso à sala de computadores durante duas 
horas semanais durante o horário normal de aulas. 

Na Índia e Timor-Leste, os alunos tinham à sua disposição atividades recreativas – artes e 
ofícios, línguas e música e desportos – que enriqueciam as suas competências sociais e de 
aprendizagem. Estas atividades destinavam-se a proporcionar aos alunos uma hipótese de se 
divertirem na escola enquanto simultaneamente adquiriam e demonstravam novas competências. 
Por exemplo, os alunos podiam melhorar a sua capacidade de trabalharem em equipa com 
pequenos grupos a participarem em projetos. As atividades em cada país incluíam elementos 
diferentes que refletiam as diferenças culturais de cada contexto e a variedade de idades dos 
alunos dos grupos-alvo. Na Índia jogavam críquete, por exemplo, um desporto que não é jogado 
nos outros países do SDPP. As atividades de melhoramento eram dadas a horas que não 
entrassem em conflito com a normal programação escolar. Na Índia, estas atividades eram dadas 
na última aula do dia e que tinha sido designada para atividades de competências de vida. Em 
Timor-Leste, as atividades extracurriculares ocorriam antes ou depois das aulas. Os professores 
e/ou facilitadores nos dois países conduziam as atividades de melhoramento, monitorizavam os 
progressos dos alunos de risco, registavam os níveis de participação e reuniam, pelo menos, uma 
vez ao mês para discutirem o progresso com os professores orientadores. As sessões de 
melhoramento tinham lugar quatro vezes por semana na Índia, e uma vez - por vezes, duas - por 
semana em Timor-Leste. Todos os alunos do grupo-alvo em ambos os países estavam 
autorizados a participar nas atividades de melhoramento. 

No Tajiquistão, o programa de tutoria para alunos de risco era dado após as aulas abarcando 
todas as disciplinas de forma a melhorar o seu desempenho académico e empenhamento na 
escola. Os professores das disciplinas foram recrutados para tutores, foi-lhes dada formação em 
métodos interativos e foram-lhes dados planos de aulas e material. A tutoria funcionava cinco 
dias por semana. A fim de motivar os alunos para frequentarem as sessões de uma hora, era 
oferecida uma segunda hora para atividades recreativas e de lazer que os alunos podiam usar em 
grupo ou individualmente. O SDPP providenciava equipamentos desportivos, jogos (xadrez e 
dominó, por exemplo) e material de leitura (tal como jornais, novelas e poesia). Embora se 
pretendesse inicialmente abranger apenas os alunos de risco, o programa extracurricular de 
tutoria foi aberto a todos os alunos sempre que havia disponibilidade de espaço (em cerca de 
metade das escolas participantes).  

C. Implementação dos programas 

Em todos os quatro países do SDPP, a implementação teve início em meados ou na segunda 
metade de 2012, como demonstrado na Imagem II.C.1. O programa esteve ativo nas escolas 
durante um período de tempo equivalente a dois anos letivos. O SDPP esteve disponível durante 
três anos letivos na Índia e Timor-Leste e dois anos no Camboja e Tajiquistão. A formação de 
professores teve lugar nos meses antes do início do ano letivo de 2012-2013 no Camboja e 
Tajiquistão e durante as férias dos anos letivos de 2012-2013 e 2012 na Índia e Timor-Leste, 
respetivamente. Foram disponibilizadas formações de atualização periódicas aos professores e 
aos administradores escolares acerca das intervenções do programa no início e ao longo dos 
vários anos do programa, com base na monitorização de rotina efetuada pelas equipas do terreno 
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do SDPP e em verificações da fidelidade de implementação realizadas durante o segundo ano de 
implementação.11 

As intervenções SAP/EWS foram implementadas pouco depois dos cursos de formação em todos 
os países exceto no Camboja. No Tajiquistão e Timor-Leste, o processo de identificação de 
alunos de risco começou em setembro 2012; no início do ano letivo 2012-2013 no Tajiquistão e 
no começo do terceiro trimestre do ano letivo de 2012 em Timor-Leste. 12  Na Índia, a 
implementação do SAP/EWS começou em julho 2012 - quando as inscrições estabilizam. 
Devido a várias interrupções no calendário escolar no Camboja a intervenção SAP/EWS naquele 
país não teve início antes de janeiro 2013. 13As intervenções adicionais foram implementadas 
com alunos em setembro de 2012 na Índia, e em outubro 2012 nos restantes países. A instalação 
dos laboratórios de computadores no Camboja iniciou-se em julho 2012 e implementada com 
alunos a partir de outubro de 2012.  

A implementação do SDPP continuou no Camboja e Tajiquistão até finais do ano letivo de 
2013-2014, terminando em junho e julho, respetivamente. A implementação da intervenção 
terminou em Timor-Leste em setembro 2014, e em março 2015 na Índia (embora a data final 
para a avaliação de impacto tenha sido efetuada em novembro de 2014). 

 

                                                
11 Consulte Creative e School to School International (2015). 
12 O processo de designação de alunos de risco em Timor-Leste implicava identificar alunos de risco em dois grupos. 
O primeiro processo de designação abrangia os alunos dos 4º, 5º e 6º anos no ano letivo de 2012 iniciado em 2012 e 
terminado em novembro desse ano. Um processo adicional de classificação de alunos de risco que iniciavam o 4º 
ano no ano letivo de 2013 teve início em janeiro e terminou em março 2013. 
13 O programa foi introduzido em outubro 2012, para encontrar demoras sucessivas devido ao fecho das escolas para 
as férias nacionais, fecho pela morte do pai do rei e fortes inundações. Os laboratórios de computadores abriram em 
outubro 2012; a intervenção SAP/EWS foi implementada quando as escolas retomaram a sua atividade em janeiro 
2013 (Creative Associates International 2013). O processo de designação de alunos de risco no Camboja envolvia 
identificar os alunos de risco em duas fases no início de dois anos letivos. O primeiro processo estava focado nos 
alunos do 7º, 8º e 9º anos do ano letivo de 2012 - 2013. O segundo processo de classificação de alunos de risco 
estava dirigido aos alunos que iniciavam o 7º ano no ano letivo de 2013-2014. 
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D. Fidelidade da Implementação 
No âmbito da conceção do estudo, a Fidelidade da Implementação (FdI) foi medida para 
determinar em que medida as intervenções do SDPP estavam a ser implementadas conforme 
previsto. As medições da FdI constituem um requisito no estudo da intervenção porque fornecem 
informações sobre a medida que as alterações podem ser atribuídas à intervenção, conforme 
previsto. Estas informações também constituem, para os responsáveis pela implementação, uma 
oportunidade de efetuar correções a meio da implementação, a fim de maximizar a fidelidade ao 
longo da vida do projeto. 
 
Para o SDPP, no geral, a fidelidade foi considerada alcançada se 80 por cento das escolas no 
grupo intervencionado tiver obtido uma classificação de 80 pontos numa escala de 100 pontos 
(ou seja, 80 por cento) ou uma classificação superior em cada intervenção. A fidelidade foi 
avaliada relativamente aos componentes-chave de cada intervenção utilizando o limiar de 80 
pontos e, em seguida, foi calculada a média para determinar se cumpriram ou excederam o limiar 
geral de 80 por cento. Foram efetuadas duas rondas de dados de FdI pela equipa do programa. A 
Ronda 1 incluiu todas as escolas de cada país. Várias escolas foram incluídas na Ronda 2 para as 
duas intervenções. No Camboja e na Índia, tendo em consideração as elevadas pontuações de 
FdI, apenas as escolas intervencionados que não atingiram os níveis do limiar de FdI na Ronda 1 
foram incluídas na Ronda 2 para cada intervenção. No Tajiquistão e em Timor Leste, todas as 
escolas intervencionadas foram incluídas na Ronda 2 quanto a SAR. No Tajiquistão, todas as 
escolas foram também incluídas na Ronda 2 para o Programa de envolvimento. Em Timor Leste, 
a elevada pontuação na Ronda 1 do Programa de envolvimento e o calendário do projeto 
excluíram a recolha de dados da Ronda 2.14 
 
Relativamente ao SAR, as percentagens das escolas que atingiram o limiar de FdI foram 
elevadas no Camboja, Índia e Tajiquistão em ambas as rondas (Imagem II.D.1); mais de 80 por 
cento das escolas obteve uma pontuação igual ou superior a 80 por cento para o SAR. (No 
Camboja, a percentagem mais baixa na Ronda 2 é explicada pelo enfoque em escolas menos 
aptas.) Em Timor Leste, porém, a percentagem de escolas que atingiu o limiar de 80 por cento do 
SAR foi significativamente inferior, embora a pontuação tenha melhorado ao longo do tempo, 
tendo aumentado de 45 por cento para 69 por cento.   
 
  

                                                
14  
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Imagem II.D.1. SAR: Proporção de escolas que alcançaram ou excederam 80% do limiar da FdI 
por país 
 

 
 
Para a análise da FdI, o SAR foi dividido em quatro componentes, representando as principais 
atividades – identificação de estudantes em risco, acompanhamento e monitorização de 
estudantes em risco, comunicação com os pais/tutores de estudantes em risco e implementação 
de ações de seguimento, especialmente planos de gestão de casos para estudantes individuais. 
Nos quatro países, uma média de 85 por cento ou mais das escolas atingiu ou excedeu as 
pontuações do limiar relativamente ao componente 1 (identificação de estudantes em risco) e ao 
componente 2 (acompanhamento de estudantes em risco). Em média, uma menor percentagem 
de escolas atingiu ou excedeu os limiares dos componentes 3 (comunicação com os pais) e do 
componente 4 (ações de seguimento), embora estes valores tenham melhorado da Ronda 1 para a 
Ronda 2, com 75 por cento das escolas a atingir o limiar para ambos os componentes (Imagem 
II.D.2). É importante salientar que os componentes 3 e 4 exigiram maiores esforços do pessoal 
das escolas e das comunidades.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 The average percentage of schools for components 3 and 4 was decreased by the low percentages of schools meeting the 

threshold in Timor Leste (with 8 percent of schools meeting the threshold for component 3 and 26 percent of schools meeting the 
threshold for component 4 in Round 2). 
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Imagem II.D.2. Percentagem média não ponderada de escolas que alcançaram ou excederam 
80% do limiar por componente do SAR 

 

Relativamente aos Programas de envolvimento, as percentagens de escolas que atingiram o 
limiar da FdI foram elevadas no Camboja, Índia e Tajiquistão (Imagem II.D.3); mais de 91 por 
cento das escolas atingiram ou excederam o limiar. (Na Índia, apenas uma escola foi incluída na 
Ronda 2 e não conseguiu atingir o limiar.) Apenas Timor Leste apresentou uma percentagem de 
escolas que atingiram o limiar inferior a 80 por cento.  

Imagem II.D.3. Programas de envolvimento: Proporção de escolas que alcançaram ou 
excederam 80% do limiar da FdI 
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III. Conceção do modelo de avaliação de impacto 
A. A teoria da Mudança do SDPP  

Um modelo concetual de atividades do programa do SDPP e como estas podem afetar os 
resultados de alunos e professores (Imagem III.1) serviu de guia para a conceção do modelo de 
avaliação de impacto. Este modelo postula que os conhecimentos e práticas de professores e pais - 
partilhados e reforçados pela comunidade em geral – sejam um contributo para as atitudes dos 
alunos em relação à escola e às aspirações educacionais. Estas atitudes dos alunos traduzem-se em 
empenhamento dos alunos na escola, incluindo a sua assiduidade, comportamento e desempenho 
académico. A interação complexa e cumulativa destes fatores são contributos para a capacidade, 
desejos e decisões dos alunos de permanecerem na escola ou terem abandono escolar. 

Imagem III.1. Modelo concetual do SDPP  

 

O fim último do programa SDPP é a redução das taxas de abandono escolar. Ao reconhecer os 
processos complexos que conduzem ao abandono escolar, são inúmeros os mecanismos através 
dos quais as intervenções do SDPP almejam reduzir o abandono escolar e visam influenciar os 
resultados intermédios - especificamente as atitudes, práticas e comportamentos de professores, 
pais e alunos, que possam estar relacionados com o abandono escolar. O programa SDPP oferece 
aos professores e pais formação destinada a influenciar as suas atitudes e práticas em relação aos 
alunos em risco de abandono escolar. O SDPP SAP/EWS visa melhorar diretamente a assiduidade 
dos alunos e as suas atitudes em relação à escola, através da interação com alunos e indiretamente, 
através de interações com professores e pais. As atividades de empenhamento dos alunos do SDPP 
visam também melhorar os comportamentos e as atitudes dos alunos em relação à escola ajudando 
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os alunos a melhorar a sua autoconfiança, a sua capacidade de aprendizagem e/ou desempenho 
académico, e, a aumentarem a sua motivação para frequentarem a escola tornando-a mais 
interessante, aprazível e/ou relevante. Uma melhoria das atitudes dos alunos e empenhamento 
escolar tendem, a longo prazo, a traduzir-se numa reduzida taxa de abandono escolar. 

B. Questionário de pesquisa 

Com base neste modelo concetual, as avaliações de impacto do programa SDPP nos quatro 
países foram concebidas para se dirigirem a cinco questões primordiais para pesquisa: 

• O SDPP melhora as atitudes e comportamentos dos professores? 
• O SDPP melhora as atitudes dos alunos face à escola?  
• O SDPP melhora o envolvimento dos alunos na escola, associado à retenção, tal como 

a assiduidade? 
• O SDPP melhora as taxas de abandono escolar?  
• Que impacto têm os programas do SDPP para os alunos de risco mais elevado de 

abandono escolar? 

C. Conceção do Modelo 

A fim de responder a estas questões, o SDPP usou um modelo de ensaio aleatório de controlo tal 
como mostrado na Imagem III.2. Na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste, o SDPP aleatoriamente 
atribuiu as escolas ou a um grupo SDPP que proporcionava o programa SDPP, ou a um grupo de 
controlo que operava normalmente. Os impactos do programa SDPP eram calculados por 
comparação entre os resultados relevantes de professores e alunos no grupo SDPP com os 
resultados de professores e alunos em escolas aleatoriamente atribuídas ao grupo de controlo. 
O modelo de avaliação no Camboja diferia dos restantes três países SDPP dado que as escolas 
eram aleatoriamente distribuídas por um de três grupos: ou SAP/EWS (o grupo Só SAP/EWS), 
ou o grupo SAP/EWS mais formação em computadores (o grupo SAP/EWS + laboratório de 
computadores), ou serviços normais (grupo de controlo). 

Tendo um grupo de controlo atribuído aleatoriamente é um elemento crucial para uma rigorosa 
avaliação de impacto dado que permite ao avaliador avaliar o que teria ocorrido na ausência do 
programa. Com uma atribuição aleatória bem implementada, os alunos e professores nas escolas 
do projeto são semelhantes aos das escolas de controlo em termos das suas caraterísticas 
preexistentes. A única diferença sistemática entre estes dois grupos é a de os professores e alunos 
no grupo de tratamento terem à sua disposição o programa SDPP, e os do grupo de controlo não. O 
resultado é de o quaisquer diferenças de resultados entre o grupo de tratamento e o de controlo 
poderem ser atribuídas ao programa SDPP e não a diferenças preexistentes nas caraterísticas de 
alunos, professores e escolas da amostra.  

  



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 24 
 

Dada a concepção do EAC, a avaliação da eficácia do programa SDPP centra-se na diferença nos 
resultados médios no acompanhamento final entre estudantes e professores atribuídos de forma 
aleatória ao grupo do SDPP e aqueles atribuídos aleatoriamente ao grupo de controlo (ou, no 
caso do Camboja, diferenças entre os grupos SAR + Informática, SAR e o grupo de controlo. 
Uma vez que a atribuição aleatorizada significa que não deverão existir diferenças sistemáticas 
nas características da situação de referência entre os grupos SDPP e de controlo, uma simples 
diferença nos resultados entre os grupos fornece uma estimativa rigorosa e imparcial do impacto 
do programa SDPP. No entanto, conseguimos aumentar a precisão das estimativas do impacto e 
a nossa capacidade para identificar impactos como estatisticamente significativos utilizando 
modelos estatísticos regulados para pequenas diferenças nas características iniciais dos grupos do 
estudo que possam ter surgido por acaso ou devido a não resposta do inquérito. Desta forma, as 
estimativas do impacto são reguladas para os valores da situação de referência dos resultados em 
causa, assim como para as características a nível individual e de escola. As estimativas do 
impacto do EAC são consideradas como a regra de ouro na avaliação da eficácia do programa. 

Estas estimativas do impacto representam a diferença no resultado em causa na situação final que 
é atribuível ao programa SDPP em relação ao status quo. 
As estimativas são expressas como diferenças de pontos 
percentuais entre os grupos experimental e o de controlo. 
As estimativas do impacto apresentadas neste estudo 
devem ser interpretadas como a diferença nos resultados 
devido à exposição ao SDPP. Por exemplo, um impacto 
favorável de "X" pontos percentuais no abandono escolar 
indica que, em média, a taxa de abandono escolar no 
SDPP é "X" pontos percentuais inferior do que teria sido 
se as actividades se tivessem desenrolado como 
usualmente. Também apresentamos aumentos ou 
diminuições de percentagem nos resultados primários nos 
grupos experimental e de controlo. Estas "alterações de 
percentagem" não devem ser interpretadas como a 
"alteração" de percentagem que pode ser calculada numa 
alteração pré-pós ou alteração de situação de 
referência/final, mas antes como o aumento ou 
diminuição na medição do resultado do grupo 
experimental em relação ao grupo de controlo na  
situação final. 

  

Em que consiste uma avaliação do 
impacto? 

§ Objetivo: uma avaliação 
concebida para apresentar 
respostas relativamente à eficácia 
da política ou do programa tem 
como finalidade gerar evidências 
rigorosas para responder a 
questões acerca do impacto do 
programa. 

§ Finalidade: estabelecer o efeito 
causal de uma intervenção através 
da utilização de um cenário 
contrafactual. 

§ Mecanismo: atribuição aleatória 
ao grupo de controlo e ao grupo 
intervencionado. 
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Imagem III.2. ensaios aleatórios de controlo SDPP  

Modelo para Índia a Tajiquistão b e Timor-Leste c 

 

  
a De um total de 220 escolas elegíveis na Índia, 107 escolas foram aleatoriamente atribuídas ao grupo de controlo e 113 escolas 
foram aleatoriamente atribuídas ao grupo SDPP. Durante o projeto recolheram-se dados do projeto sobre 19.541 alunos 
individuais e 1.199 professores em escolas de controlo, e 20.713 alunos individuais e 1.295 professores em escolas SDPP.  
b De um total de 165 escolas elegíveis no Tajiquistão, 83 escolas foram aleatoriamente atribuídas ao grupo de controlo e 
82 escolas foram aleatoriamente atribuídas ao grupo SDPP. Durante o projeto recolheram-se dados do projeto sobre 8 653 alunos 
individuais e 2.196 professores em escolas de controlo, e 8 000 alunos individuais e 2.055 professores em escolas SDPP.  
c De um total de 190 escolas elegíveis em Timor-Leste, 93 escolas foram aleatoriamente atribuídas ao grupo de controlo e 97 escolas 
foram aleatoriamente atribuídas ao grupo SDPP. Durante o projeto recolheram-se dados do projeto sobre 19.255 alunos individuais e 
1.216 professores em escolas de controlo, e 18 606 alunos individuais e 1.182 professores em escolas SDPP. 
d De um total de 322 escolas elegíveis no Camboja, 107 escolas foram aleatoriamente atribuídas ao grupo de controlo, 
107 escolas foram aleatoriamente atribuídas ao grupo SDPP Só SAP/EWS, e 108 escolas aleatoriamente atribuídas ao grupo 
SDPP SAP/EWS+Envolvimento (Computadores). Durante o projeto recolheram-se dados do projeto sobre 60.826 alunos 
individuais e 2.516 professores em escolas de controlo, 65.145 alunos individuais e 2.677 professores nas escolas SDPP Só 
SAP/EWS, e 66.041 alunos individuais e 2.810 professores nas escolas SAP/EWS+Envolvimento (Computadores).  
  

Atribuição aleatória 

Grupo SDPP e só SAP/EWS 

Escolas elegíveis  

SDPP SAP/EWS + Grupo 
de empenhamento  Grupo de controlo 

Escolas elegíveis 

SDPP SAP/EWS + Grupo de 
Empenhamento 

 

Grupo de controlo 
 

Modelo para o Camboja d 

Atribuição aleatória  
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A avaliação inclui também uma análise, em separado, dos alunos de maior risco de abandono escolar 
com base nas informações das suas caraterísticas, disponíveis nos relatórios da escola na base de 
referência antes de entrarem no ano-alvo. Mais importante, os alunos identificados como sendo de 
risco com base nas suas caraterísticas na base de referência para análise de impacto não eram 
necessariamente os mesmos identificados pelo SDPP SAP/EWS e que eram o alvo para receberem as 
atividades de apoio da reação imediata SAP/EWS (embora houvesse uma nítida sobreposição). O 
motivo disto deve-se ao facto de não existir processo de identificação de alunos de risco no grupo de 
controlo do SAP/EWS e, mais importante ainda porque a preservação da integridade da atribuição 
aleatória exige que a análise tome como ponto de partida a determinação das caraterísticas da base de 
referência antes de receberem os serviços do programa.  

Os resultados examinados na análise podem ser agrupados em quatro domínios principais em 
conjunção com o modelo concetual do SDPP: 
(1) comportamento dos professores e resultados 
atitudinais, (2) atitudes dos alunos, (3) empenhamento 
dos alunos na escola, e (4) abandono escolar. 
A avaliação verifica a eficácia dos programas SDPP em 
cada um destes domínios através do exame dos 
impactos num pequeno conjunto de resultados 
primários que foram identificados antes de começar a 
análise. Estes resultados primários são aqueles para os 
quais o programa SDPP foi concebido a fim de os 
afetar mais diretamente. Os resultados primários em 
cada domínio são mostrados no Quadro III.1. 
Os resultados primários no domínio dos resultados dos 
professores, na atitude dos alunos, e no empenhamento 
dos alunos na escola são definidos consistentemente 
para todos os países. A principal medida de abandono 
escolar varia de país para país devido a diferenças na 
forma como o abandono é definido em cada país e o 
momento quando o SDPP observou os alunos.  

Para além dos resultados primários, a avaliação analisa 
outros resultados adicionais que proporcionem contexto à análise primária e aumentem a compreensão 
da forma como o programa foi ou não eficaz para influenciar um domínio em especial. O Quadro III.1 
indica estes resultados adicionais que incluem as atitudes e práticas dos professores, as perceções dos 
alunos quanto a professores e pais, desempenho académico, comportamento e progresso (passagem de 
ano) nos anos letivos. 

Quadro III.1. Medidas primárias e secundárias da eficácia dos programas SDPP 
Domínio Medidas primárias da eficácia do programa Medidas secundárias 

Resultados dos 
professores 

Escala da prática de prevenção de abandono escolar 
pelos professores  

Sentido de responsabilidade dos professores 
Sentimento de autoeficácia dos professores 
Práticas de prevenção de abandono pelos 
administradores escolares 
Sentido de responsabilidade dos 
administradores escolares 
Sentimento de autoeficácia dos 
administradores escolares 

Atitudes dos 
alunos de risco 

Atitudes emocionais, cognitivas e comportamentais 
dos alunos face à escola 

Perceção do aluno relativamente ao apoio de 
professores e pais 

Abandono entre graus escolares. 
Esta medida é calculada através de 
vários anos letivos e expressa-se em 
termos de saber se uma criança foi 
matriculada no início do ano letivo e 
se ainda se encontra matriculada no 
começo do ano letivo seguinte. 
Um aluno que não se matricule no 
ano seguinte é considerado como 
abandono entre graus escolares.  

Abandono escolar no mesmo grau. 
Um aluno é considerado como 
abandono escolar quando abandona a 
escola dentro do ano em que estava 
matriculado desde o início do ano 
letivo e não se apresenta a exame no 
final do semestre ou trimestre ou do 
fim do ano. 
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Domínio Medidas primárias da eficácia do programa Medidas secundárias 
Envolvimento 
na escola 

Assiduidade diária durante o ano letivo Desempenho: matemática e línguas a 
Comportamento (exceto na Índia)  

Abandono 
escolar 

Conforme o aluno abandonou a escola na data do 
acompanhamento da recolha de dados; as principais 
medidas contra abandono escolar variam de país 
para país: 
• Índia. Abandono entre graus para o grupo-

alvo do 5º ano.  
• Tajiquistão. Abandono dentro do mesmo 

grau para o alvo do 9º ano.  
• Camboja. Caso o alvo (alunos do 7º, 8º e 9º 

anos) tenha abandonado a escola no ponto 
final em que foi observado.  

• Timor-Leste. Caso o alvo (alunos do 4º, 5º e 
6º anos) tenha abandonado a escola no ponto 
final em que foi observado. 

Abandono entre graus b 
Progresso b 

a As línguas variam de país para país e, nalguns países, o desempenho em duas línguas é apresentado: Khmer no Camboja, Hindi 
na Índia, Tajique e língua-mãe no Tajiquistão, Tétum e Português em Timor-Leste.  
b Sempre que possível consideramos o abandono escolar dentro do grau ou entre graus como medida secundária dentro deste 
domínio. Tal como com os resultados primários, isto variava de país para país. O progresso escolar reflete se um aluno tem 
progressão ou não no ciclo educacional passando do ano atual e entrando para o ano seguinte ou sendo meramente passado para o 
ano seguinte (nos casos em que não foi possível observar o ano seguinte no Camboja e Tajiquistão). 
 
Para além da análise principal que se centra em todos os estudantes, a avaliação inclui a análise 
de subgrupos relativamente a grupos nos quais o programa SDPP possa ter tido impactos 
diferentes. A análise de subgrupo mais importante pertence aos estudantes em risco de abandono 
escolar. O programa SDPP visou especificamente estudantes em risco, pelo que esta análise de 
subgrupo faz parte da análise primária da eficácia do programa. Embora o SDPP não tenha sido 
concebido para ter diferentes impactos em subgrupos específicos de estudantes, professores ou 
escolas, poderão ser observados impactos diferentes para estudantes com determinadas 
características (tais como diferenças por género, para os estudantes que ultrapassaram a idade 
normal para o ano que frequentam,16 ou devido a diferentes agrupamentos de castas, no caso da 
Índia17), em diferentes tipos de escolas (como a percentagem de estudantes em risco numa 
determinada escola18 e a localização da escola19), ou diferentes tipos de professores (tais como 
diferenças por género ou ensino a tempo inteiro). Estas análises adicionais de subgrupo fornecem 

                                                
16 Um estudante é considerado como tendo idade acima do normal se tiver mais dois anos do que a idade 

adequada para o seu ano escolar, em comparação com aqueles que tinham até dois anos em relação à idade 
adequada. 

17 Os estudantes foram atribuídos a um grupo de casta dependendo da casta à qual indicaram pertencer e, em 
seguida, esses grupos foram ainda agrupados em dois subgrupos, nos quais uma "casta inferior" é definida como 
uma minoria, casta registada ou tribo registada, e "casta não inferior" é definida como uma casta geral ou outra casta 
com ramificações no passado. 

18 As escolas foram divididas num grupo que se encontrava no 70.º percentil ou superior em termos de 
percentagem dos estudantes em risco na situação de referência entre as escolas do grupo de controlo (o grupo de 
percentagem elevada) e num grupo que se encontrava abaixo do 70.º percentil (o grupo de baixa percentagem). 
19 No Camboja, Índia e Tajiquistão, definimos as escolas que se apresentavam abaixo da média das escolas de 
controlo quanto à distância para a capital de distrito como escolas "não remotas" e as escolas que se situavam na ou 
acima da média como escolas "remotas". Em Timor-Leste, definimos as escolas acessíveis por todos os tipos de 
veículos como "não remotas" e as escolas não acessíveis por todos os tipos de veículos como "remotas". 
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um contexto interessante para a nossa interpretação das principais conclusões e percepção sobre 
os grupos para os quais o programa SDPP possa ter mais ou menos sucesso.20 
 
Quadro III.2. Análises de subgrupo principais e secundárias 

Subgrupo Tipo de 
subgrupo Definição Tipo de 

análise 
Estudantes em 

risco/Estudantes não 
em risco 

Estudantes Os estudantes foram identificados como estando mais em 
risco de abandonar a escola com base em informações 
sobre as suas características disponíveis nos registos da 
escola na situação de referência que entram no ano escolar 
visado. 

Principal 

Raparigas/rapazes Estudantes; 
Professores  

O sexo dos estudantes foi determinado a partir dos registos 
escolares.  

Adicional 

Estatuto de ensino a 
tempo inteiro 

Professores Foi determinado se os professores estavam a tempo inteiro 
ou não (tempo parcial, contrato, voluntários, ou outro tipo 
de professores que não são professores a tempo inteiro) 

Adicional 

Idade acima da 
normal/idade normal 

Estudantes Um estudante é considerado como tendo idade acima do 
normal se tiver mais dois anos do que a idade adequada 
para o seu ano escolar, em comparação com aqueles que 
tinham até dois anos em relação à idade adequada. 

Adicional 

Casta inferior/casta não 
inferior 

Estudantes Os estudantes foram atribuídos a um grupo de casta 
dependendo da casta à qual indicaram pertencer e, em 
seguida, foram ainda agrupados em dois subgrupos, nos 
quais uma "casta inferior" é definida como uma minoria, 
casta registada ou tribo registada, e "casta não inferior" é 
definida como uma casta geral ou outra casta com 
ramificações no passado. 

Adicional 

 
Elevada % de 

risco/baixa % de risco 

Escolas As escolas foram divididas num grupo que se encontrava 
no 70.º percentil ou superior em termos de percentagem dos 
estudantes em risco na situação de referência entre as 
escolas do grupo de controlo (o grupo de percentagem 
elevada) e num grupo que se encontrava abaixo do 70.º 
percentil (o grupo de baixa percentagem). 

Adicional 

Distância até à escola Escolas No Camboja, Índia e Tajiquistão, definimos as escolas que 
se apresentavam abaixo da média das escolas de controlo 
quanto à distância para a capital de distrito como escolas 
"não remotas" e as escolas que se situavam na ou acima da 
média como escolas "remotas". Em Timor-Leste, definimos 
as escolas acessíveis por todos os tipos de veículos como 
"não remotas" e as escolas não acessíveis por todos os tipos 
de veículos como "remotas". 

Adicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
20 Because these subgroup analyses were exploratory, SDPP did not adjust statistical significance thresholds for 

multiple comparisons when there were multiple subgroup comparisons being made (Schochet, Peter Z. 2009).   
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IV. Amostra e recolha de dados  
A análise de impacto baseia-se nos dados de três fontes: (1) registos do aluno recolhidos pelas 
escolas, (2) questionários efetuados a alunos de risco, e (3) questionários conduzidos com 
professores e administradores escolares. Em cada país os dados foram recolhidos em várias 
fases: antes do programa SDPP estar implementado, durante o ano letivo quando o programa 
estava ser implementado, e depois de o programa estar implementado. 

Em cada país, o SDPP entrevistou os diretores de escolas ou os seus adjuntos para juntar 
informação sobre as caraterísticas da escola, matrículas, e caraterísticas dos professores durante 
cada fase de recolha de dados. O SDPP fez também inquéritos a professores do grupo-alvo, 
diretores de escola e adjuntos sobre a sua experiência e formação, consciência dos fatores de risco 
relacionados com o abandono escolar e atitudes e práticas usadas em relação aos alunos de risco. 

Durante cada fase de recolha de dados em cada país, o SDPP obteve os dados oficiais de cada 
aluno no tocante a matrícula, assiduidade, desempenho académico e dados demográficos. 
O SDPP entrevistou também um subgrupo de alunos que estavam identificados como tendo 
elevado risco de abandono escolar com base nas suas caraterísticas pré-programa. A entrevista 
com alunos de risco incluía perguntas sobre demografia; atitudes cognitivas, comportamentais e 
emocionais em relação à escola; e perceções de pais e professores.  

Para todos os quatro países, o SDPP recolheu dados de todos os programas SDPP e escolas dos 
grupos de controlo, incluindo a população de alunos em cada grau de ensino (ano-alvo) a cada 
ponto da fase de recolha de dados. As análises foram restringidas a alunos e professores elegíveis 
para o estudo. O SDPP coligiu e analisou informação das escolas e dos registos de cerca de 
250 mil alunos em quase 900 escolas de todos os quatro países. O SDPP fez entrevistas com 
cerca de 23 mil alunos de risco, 8 mil professores e 2 mil administradores escolares.  

Quadro IV.1. Amplitude da amostra do estudo  

 Escolas Registo dos 
alunos 

Entrevista a 
alunos 

Entrevista a 
professores 

Entrevista a 
administradores 

Camboja  
SAP/EWS + grupo de 
computadores 

108 54.855 1.755 1.639 241 

Grupo SAP/EWS  107 54.323 1.817 1.591 239 
Grupo de Controlo 107 50.336 1.694 1.587 229 

Total 322 159.514 5.266 4.817 709 
Índia  

Grupo SDPP  113 19.721 3.695 420 181 
Grupo de Controlo 107 18.669 3.526 393 167 

Total 220 38.390 7.221 813 348 
Tajiquistão  

Grupo SDPP  82 7.556 1.543 544 277 
Grupo de controlo 83 8.282 1.560 583 273 

Total 165 15.838 3.103 1 127 550 
Timor-Leste  

Grupo SDPP  97 16.961 3.750 506 160 
Grupo de Controlo 93 17.615 3.581 511 152 

Total 190 34.576 7.331 1 017 312 
Todos os países   
Total final 897 248.318 22.921 7.774 1.919 
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Quadro IV.2. Amplitude da amostra da análise 

 Escolas Registo dos 
alunos 

Entrevista a 
alunos 

Entrevista a 
professores 

Entrevista a 
administradores 

Camboja  
Grupo SAR + 
Envolvimento 
(Informática) 

108 54.855 1.755 1.639 
241 

Grupo SAP/EWS  107 54.323 1.817 1.591 239 
Grupo de Controlo 107 50.336 1.694 1.587 229 

Total 322 159.514 5.266 4.817 709 
Índia  

Grupo SAR + 
Envolvimento 

113 19.721 3.695 420 181 

Grupo de Controlo 107 18.669 3.526 393 167 
Total 220 38.390 7.221 813 348 

Tajiquistão  
Grupo SAR + 
Envolvimento 

82 7.556 1.543 544 277 

Grupo de controlo 83 8.282 1.560 583 273 
Total 165 15.838 3.103 1 127 550 

Timor-Leste  
Grupo SAR + 
Envolvimento 

97 16.961 3.750 506 160 

Grupo de Controlo 93 17.615 3.581 511 152 
Total 190 34.576 7.331 1 017 312 

Todos os países   
Total final 897 248.318 22.921 7.774 1.919 

 

V. Caraterísticas da amostra 

Ter dados sobre a amostra de membros antes de eles ficarem expostos à intervenção é um 
elemento fulcral para uma rigorosa avaliação de impacto; proporciona informação sobre as 
caraterísticas da base de referência da amostra e permite-nos verificar equivalências entre o 
grupo de tratamento e o grupo de controlo. Em todos os quatro países, o SDPP e as escolas dos 
grupos de controlo tinham caraterísticas semelhantes na base de referência sem evidência de 
diferenças sistemáticas entre os grupos.21 

O Quadro V.1 proporciona as caraterísticas da base de referência para todas as escolas, todos os 
alunos e professores na amostra do estudo; inclui todos os membros da amostra 
independentemente de eles terem sido agregados a um grupo SDPP ou a um grupo de controlo.22 
O tamanho e outras caraterísticas da escola variam consideravelmente entre os quatro países. 
(Quadro V.1). Existe uma variação considerável entre países nas caraterísticas dos alunos que 
possam estar associadas com o abandono escolar. Por exemplo, no Camboja e Tajiquistão existe 
uma pequena percentagem de Alunos Acima da idade - apenas 3,2% na amostra estavam Acima 
da idade apropriada para o grau de ensino frequentado em cada país. Estes valores eram mais 
altos na Índia e em Timor-Leste, com 9,7 e 10,8 por cento, respetivamente. A percentagem de 
alunos caraterizados de risco de abandono escolar, de acordo com a informação sobre as 
                                                
21 Informação adicional sobre a equivalência da base de referência disponível nos relatórios de cada país  
22 A amostra completa do estudo é levemente maior do que a amostra da análise devido a dados em falta. 
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caraterísticas da base de referência, era de 71% no Camboja, 83% na Índia, 56% no Tajiquistão, 
e 42% em Timor-Leste.  

Quadro V.1. Caraterísticas médias de escolas, professores e alunos, por país (valor médio salvo 
indicação em contrário) 

Resultados Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Caraterísticas da escola antes da intervenção 

Nº de alunos matriculados nas escolas a  376,8 409,4 251,0 255,5 
Nº de alunos matriculados no(s) ano(s)-alvo 376,8 65,6 44,3 109,1 
Escolas remotas (%) 50,0 52,3 52,1 25,1 
Escolas com alta percentagem de alunos de risco (%) 31,7 34,1 34,5 33,5 
Caraterísticas antes da intervenção nos anos-alvo: matemática, línguas e do professor orientador  

Nº de professores no(s) ano(s)-alvo 9,0 2,0 2,9 3,1 
Idade 33,4 39,0 45,4 42,8 
Mulheres (%) 38,6 45,0 26,1 31,1 
Mais de dez anos de experiência (%) 47,0 22,1 67,0 46,8 
Dados da Base de referência na escala de prevenção 
de abandono  6,2 7,1 7,8 7,8 

Professores a tempo inteiro (%) 98,5 25,0 90,0 78,8 
Caraterísticas dos alunos no ano-alvo antes da intervenção 

Mulheres (%) 48,5 50,7 46,0 49,0 
Acima da idade (%) 3,2 9,7 3,2 10,8 
Sinalizados como tendo risco de abandono (%) 70,7 82,5 56,4 42,0 
Taxa de assiduidade diária no ano letivo anterior 91.2 63.4 90.4 81.5 
Tamanho da amostra     

Escolas  322 220 165 190 
Alunos  131 872 40 254 16 653 28 654 
Professores  4 070 653 858 862 
Fonte: Questionário autoadministrado aos professores na base de referência SDPP e questionário da escola. 
Nota: O Quadro mostra um sumário estatístico na base de referência das escolas, professores e alunos no programa SDPP e 

nas escolas do grupo de controlo (ou no caso do Camboja, grupos SAP/EWS +Computadores, grupos Só SAP/EWS, e 
escolas de controlo). Os dados sobre alunos baseiam-se nos registos escolares e focam-se nos alunos dos anos-alvo. O 
tamanho das amostras para algumas caraterísticas pode ser menor por falta de algumas respostas.  

a No Camboja, isto inclui os anos 7º a 9º; na Índia, do 1º ao 6º; no Tajiquistão, do 5º ao 9º e em Timor-Leste, do 1º ao 6º.  
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VI. Impacto do SDPP  
A avaliação estimava os impactos do programa SDPP nos resultados dos professores, nas 
atitudes dos alunos, empenhamento dos alunos na escola e abandono escolar. Este capítulo 
debate até que ponto os programas SDPP tiveram sucesso na melhoria das medidas primárias da 
eficácia do programa em cada um destes domínios para cada um dos países SDPP. A discussão 
está organizada pelos resultados de cada domínio, da forma seguinte: (1) comportamento do 
professor e resultados atitudinais, (2) atitudes dos alunos, (3) empenhamento dos alunos na 
escola, e (4) abandono escolar. Os resultados do impacto nas medidas primárias e adicionais da 
eficácia do programa são mostrados em quadros gráficos de barras correspondendo ao resultado 
do nível médio por distribuição aleatória dos grupos. As diferenças que sejam estatisticamente 
diferentes de zero estão assinaladas com asterisco. 
 

 
 

A. Impacto nos resultados dos professores 

Os professores podem moldar as atitudes e ações 
dos alunos através das suas ações. Tal como se 
demonstra no modelo concetual (Imagem III.1), a 
ação dos professores pode ser o primeiro nível de 
mudança na melhoria dos resultados intermédios 
dos alunos e na redução do abandono escolar. 
O programa SDPP trabalhou diretamente com os 
professores para melhorar os seus conhecimentos e 
sensibilização para com o abandono escolar, 
treinando-os para identificarem alunos de risco e 
para trabalharem com os alunos e suas famílias para 
proporcionarem apoio e fortalecerem a sua ligação 

Significado estatístico 
 

As estimativas do impacto do programa SDPP baseiam-se em diferenças nos resultados médios do 
SDPP e dos grupos de controlo de alunos e professores. Ao interpretar estas estimativas, é importante 
avaliar se são suficientemente grandes para que seja improvável que a diferença seja devida a acasos 
(indicando que o programa SDPP teve impacto). Tendo isto em mente, os testes estatísticos foram 
efetuados para aferir se cada impacto é significativamente diferente de zero. As estimativas do impacto 
são descritas como estatisticamente significativas se houver menos do que 5% de probabilidade de que 
tal seja devido a acasos (e não ao programa SDPP). As estimativas do impacto são descritas como 
marginalmente significativas se a probabilidade de que tal seja devido a acasos (e não ao programa do 
SDPP) estiver entre os 5 e os 10%. Nos Quadros e Imagens os impactos significativos estatisticamente a 
1, a 5 e a 10% estão assinalados com asteriscos como ***, ** ou *. 

As hipóteses (1%, 5% ou 10%) de que as conclusões do relatório estejam a reportar erroneamente um 
aumento de impacto aumentam à medida que testes adicionais sejam efetuados. Além do mais, deve ser 
usado todo o cuidado ao interpretar o significado das nossas análises exploratórias de resultados 
adicionais e subgrupos pois nós não corrigimos o número total de comparações efetuadas. Testes 
individuais para estes contrastes adicionais dos efeitos do programa em outros subgrupos são fornecidos 
como contexto adicional para as principais conclusões.  

Resultados dos professores 

Medida primária da eficácia do programa 
• Adoção de práticas de prevenção de 

abandono escolar pelos professores  
Resultados adicionais 

• Sentimento de autoeficácia dos professores 
ao lidarem com o abandono escolar  

• Sentido de responsabilidade dos professores 
a lidarem com o abandono escolar 

• Práticas de prevenção de abandono escolar, 
autoeficácia e sentido da responsabilidade 
dos administradores escolares 
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à escola. Os professores aprenderam a usar o SAP/EWS para melhorarem as suas práticas de 
prevenção de abandono escolar, e foram treinados para lidarem melhor com os alunos através de 
intervenções complementares, as quais, por sua vez, deveriam melhorar as atitudes e 
comportamentos dos alunos. As mudanças nas ações dos professores podem ser indicadores 
precoces de mudança nas atitudes dos alunos. 

1. Impacto da adoção de práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores  

O indicador primário da eficácia do programa SDPP na influência dos resultados dos professores é 
a adoção pelos professores de práticas de prevenção de abandono escolar que lidem com o 
comportamento negativo dos alunos - absentismo, comportamento desinteressado ou perturbador 
por parte dos alunos, e fraco rendimento académico - que podem conduzir ao abandono escolar. 
Este resultado é medido de acordo com a escala de práticas de prevenção de abandono escolar 
desenvolvida pelo SDPP. As questões focam-se no comportamento dos professores que possam 
ajudar os alunos de risco a vencerem na escola, tais como o facto de os professores registarem a 
assiduidade diária e o facto de os professores agirem no caso de o aluno faltar três vezes num mês. 
O resultado daí adveniente combina respostas às questões colocadas aos professores orientadores, 
que eram o foco da intervenção SAP/EWS e aos professores de matemática e línguas.  

 
 
O programa SDPP teve um impacto positivo significativo nas práticas de prevenção de 
abandono escolar pelos professores no Camboja (quer no grupo Só SAP/EWS e grupo 
SAP/EWS + grupo de laboratório de computadores) e em Timor-Leste, mas não teve 
impacto significativo na Índia ou Tajiquistão (Imagem VI.A.1).  

No Camboja, os professores nos grupos Só SAP/EWS e SAP/EWS + laboratório de 
computadores tinham marcas nas práticas de prevenção de abandono escolar que eram, em 
média, quase um ponto mais alto do que os valores dos professores no grupo de controlo (6,86 e 
6,83 contra 5,94); e as diferenças eram estatisticamente significativas. O impacto estimado indica 
que, em média, os professores do grupo SDPP no Camboja usavam mais uma estratégia de 
prevenção do que os professores do grupo de controlo.  

Em Timor-Leste, as taxas de prevenção de abandono escolar quer nos grupos de tratamento quer 
nos de controlo eram mais elevadas do que no Camboja. Os resultados na escala para o grupo de 

Escala de práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores (medida primária) 

Os professores responderam a um questionário. Os resultados baseiam-se numa escala de oito pontos 
correspondente a oito itens do questionário que indicam se o professor adotou as práticas de 
prevenção do abandono escolar. Os itens incluem: 

ü Registar a assiduidade diária   
ü Agir no caso no caso de o aluno faltar três vezes num mês   
ü Informar os alunos fracos sobre o seu desempenho negativo  
ü Discutir apoio aos alunos fracos com outros professores  
ü Desenvolver planos para apoiar os alunos fracos  
ü Comunicar com os pais dos alunos fracos  
ü Reunir com os alunos fracos  
ü Disponibilidade para chegar mais cedo e sair mais tarde para ajudar os alunos fracos 
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controlo estavam perto do máximo possível (7,72 em 8). Apesar destes valores elevados para o 
grupo de controlo, o programa SDPP melhorou as práticas de prevenção de abandono escolar em 
Timor-Leste. Os professores no grupo SDPP tinham marcas nas práticas de prevenção de 
abandono escolar que eram aproximadamente 0,15 pontos mais elevadas do que os professores 
no grupo de controlo (7,87 contra 7,72), uma diferença estatisticamente significativa.  

Tal como em Timor-Leste, os resultados da prevenção do abandono escolar para os professores 
do grupo de controlo na Índia e Tajiquistão estavam perto do valor máximo possível (7,40 em 8 
na Índia e 7,70 em 8 no Tajiquistão). Esta constatação pode sugerir que mesmo sem o programa 
SDPP, os professores estavam a usar a maior parte das práticas de prevenção de abandono 
escolar medidas nesta escala. Alternativamente, as marcas podiam estar artificialmente elevadas 
por se basearem em autorrelatos em vez de ser em observação direta. Os professores do grupo de 
controlo estavam mais predispostos a sobrestimar o uso de práticas de prevenção de abandono 
escolar, talvez, porque ao contrário dos grupos de professores SDPP, eles não tinham recebido 
formação sobre aquilo que tais práticas acarretam. Os grupos de professores SDPP tinham mais 
probabilidade de reduzir os valores reportados, talvez porque eles e outros na escola estavam 
mais sintonizados com o que tais práticas acarretam e reportavam resultados mais verdadeiros 
depois de terem recebido o treino apropriado. Em qualquer dos casos os impactos do programa 
SDPP nas práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores têm menos hipótese de 
serem registadas com uma escala de práticas de prevenção de abandono escolar autorrelatado.  

Imagem VI.A.1. Impacto do programa SDPP nas práticas de prevenção pelos professores do abandono escolar  

 
 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Relatório de análise dos grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do 
grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram 
testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente.  

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 

0,01/0,05/0,10. 
 
A fim de proporcionar contexto adicional para estes resultados, a avaliação explorou os efeitos 
para vários subgrupos de professores, incluindo género, estatuto de emprego a tempo inteiro, 
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composição da escola e localização da escola. Esta análise veio mostrar que o impacto do 
programa SDPP na medida primária de eficácia do professor era, de um modo geral, consistente 
entre os vários subgrupos no Camboja, Índia, e Tajiquistão, mas mostrava algumas variações em 
Timor-Leste (Quadro VI.A.2). 

Consistente com as conclusões gerais no Camboja, o impacto nas práticas de prevenção do 
abandono escolar era positivo e estatisticamente significativo para quase todos os subgrupos 
definidos pelo professor e pelas caraterísticas da escola. O único impacto de subgrupo que não 
estava conforme este padrão no Camboja era o dos grupos de professores SAP/EWS que não 
estavam empregados a trabalhar a tempo inteiro (por exemplo, part-time, contratados, 
voluntários, ou outro tipo de professores que não são considerados como a tempo inteiro) na 
escola (Quadro VI.A.1). 

Quadro VI.A.1. Impacto do programa SDPP nas práticas de prevenção pelos professores do abandono 
escolar, por subgrupo  
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

 Só SAP/EWS SAP/EWS + 
Computadores    

Género dos professores 

 Mulheres +++ +++ ○ ○ ○ 
 Homens +++ +++ ○ ○ +++ 
Estatuto dos professores a tempo inteiro 

 Tempo inteiro +++ +++ + ○ +++ 
 Sem ser a tempo inteiro ○ +++ ○ ○ ○ 
Percentagem de alunos de risco por escola 

 Alta  +++ +++ ○ ○ ○ 
 Baixa +++ +++ ○ ○ +++ 
Localização da escola 

 Remota +++ +++ ○ ○ ++ 
 Não-remota +++ +++ ○ ○ + 
Fonte: A base de referência SDPP e continuidade da recolha de registos escolares, base de referência e continuidade dos 

questionários dos alunos e continuidade dos questionários autoadministrados pelos professores.   

Nota: A análise de resultados dos professores baseia-se no ano-alvo em professores de apoio ou orientação, matemática e 
línguas. 

 As diferenças entre as médias do SDPP e do grupo de controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, SAP/EWS, e grupo de 
controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os registos da análise são para grupos de professores 
dentro da escola e dentro do ano letivo e grupos de efeitos fixos. Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto positivo são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— — As estimativas de impacto  negativo são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
 
Em contraste, os impactos positivos e estatisticamente significativos do programa SDPP de 
práticas de prevenção do abandono escolar pelos professores em Timor-Leste estavam 
concentrados nalguns subgrupos. De uma forma específica eram impactos positivos 
estatisticamente significativos nas práticas de prevenção do abandono escolar pelos professores 
que eram Homens, a trabalhar a tempo inteiro, e a ensinar em escolas com baixas percentagens 
de alunos de risco. Os impactos não eram significativos para os grupos complementares 
(professores que eram Mulheres, part-time, a ensinar em escolas com elevadas percentagens de 
alunos de risco). Havia um impacto positivo estatisticamente significativo nas práticas de 
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prevenção do abandono escolar pelos professores em escolas remotas e um impacto positivo 
marginalmente significativo para os professores em escolas que não eram remotas.  

Consistente com os resultados apurados na Índia e Tajiquistão, o impacto nas práticas de 
prevenção do abandono escolar pelos professores não era estatisticamente significativo em 
nenhum dos subgrupos definido por professores e caraterísticas das escolas. A única exceção 
verificou-se nos professores a tempo inteiro na Índia, em que se verificou um impacto positivo 
marginalmente significativo nas práticas de prevenção do abandono escolar. 

Tal como com os resultados gerais, a magnitude dos impactos nos subgrupos foi maior no 
Camboja (Imagem VI.A.2).  

Imagem VI.A.2. Impacto do programa SDPP nas práticas de prevenção do abandono escolar pelos professores  
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Fonte: Base de referência SDPP e continuidade da recolha dos questionários autoadministrados pelos professores 

Nota: Análise de resultados para grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias de grupos SDPP e 
grupos de controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e média de grupos de controlo, se aplicável) 
foram testadas usando testes-t bicaudais. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os limiares de valor 
estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 

0,01/0,05/0,10. 
 
 

2. Resultados adicionais sobre professores 
Para além de explorar o impacto do programa SDPP nas práticas de prevenção de abandono 
escolar pelos professores, exploramos os efeitos que o SDPP possa ter tido em dois resultados 
adicionais sobre professores: senso de autoeficácia e sentido de responsabilidade.  
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a. Sentimento de autoeficácia dos professores 

Um indicador adicional da eficácia do programa SDPP relativamente ao abandono escolar é 
incutir a convicção nos professores de que são capazes de influenciar fatores associados ao 
abandono escolar dos alunos, tais como o mau comportamento, a falta de interesse nas aulas e o 
absentismo. Este resultado mede-se de acordo com a escala de sentimento de autoeficácia dos 
professores tal como desenvolvida pelo SDPP. A questão assenta na convicção dos professores 
de que podem ajudar a que os alunos de risco consigam vencer na escola, tal como quando o 
professor pensa que pode encorajar alunos a darem valor à aprendizagem e proporcionar 
assistência às famílias para as ajudar a fim de que os seus filhos tenham sucesso nos estudos. 

 

As respostas às questões sobre a autoeficácia dos professores varia de 1 (nada) a 5 (imenso) e 
foram compiladas numa escala em que os valores mais altos correspondem a um mais elevado 
sentimento de autoeficácia.  

O programa SDPP teve um impacto positivo estatisticamente significativo no sentimento de 
autoeficácia dos professores em Timor-Leste (4,16 contra 4,08 na escala média de 
pontuação) e um impacto marginalmente significativo para o SAP/EWS + grupo de 
laboratório de computadores no Camboja (3,55 contra 3,54 na escala média de pontuação) 
(Imagem VI.A.3). Não houve impacto no sentimento de autoeficácia dos professores na Índia ou 
Tajiquistão. Considerando que os valores médios desta medida eram bastante altos em ambos os 
países, havia pouca margem de manobra para mais melhorias.  

Escala do sentimento de autoeficácia dos professores  
 
Foi perguntado aos professores sobre o que poderiam fazer para prevenir ou fazer face aos 12 fatores 
associados ao abandono escolar. A seguir se indicam os fatores da escala:  
 
ü Comportamento perturbador na sala de aula 
ü Motivação dos alunos com pouco interesse na escola 
ü Encorajamento dos alunos para acreditarem que podem vencer na escola 
ü Ajudar os alunos a darem valor à aprendizagem 
ü Tornar as aulas mais interessantes para os alunos  
ü Pôr em vigor normas na sala de aula 
ü Encorajar a participação ativa entre os alunos não-participativos 
ü Identificação dos alunos que necessitam de apoio extra 
ü Assiduidade dos alunos 
ü Modificação das atividades de ensinar e de aprender para ajudar os alunos mais fracos ou com 

resultados mais baixos 
ü Apoiar as famílias para ajudarem os alunos a terem melhores resultados na escola 
ü Ajudar os alunos com mau desempenho a terem melhor aproveitamento na escola 
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Imagem VI.A.3. Impacto do sentimento de autoeficácia dos professores do programa SDPP, por país 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Relatório de análise dos grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do 
grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram 
testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de 
subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação 
múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 

0,01/0,05/0,10.  

b. Sentido de responsabilidade do professor 

Para além do sentimento de autoeficácia do professor, o SDPP desenvolveu uma escala de 
medição do sentido de responsabilidade dos professores face aos alunos de risco de abandono 
escolar. As perguntas nesta escala incidiam sobre a opinião dos professores sobre formas de 
prevenir o abandono escolar por parte dos alunos.  

 

Sentido de responsabilidade do professor face aos alunos de risco 
Esta escala baseia-se na concordância do professor com cinco declarações sobre alunos de risco. 
Os cinco itens da escala são: 
 
ü Os alunos em risco de abandono escolar devem trabalhar mais 
ü O professor e a escola pouco podem fazer para ajudarem os alunos em risco de abandono escolar 
ü Se um aluno está em risco de abandonar a escola, a culpa é sobretudo dos pais/encarregados de 

educação ou da família  
ü Os alunos de risco enfrentam demasiados desafios para poderem vencer na escola 
ü Os alunos de risco necessitam de mais ajuda do que aquela que os professores podem dar ou do 

que os recursos existentes permitem 
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As respostas nesta escala variavam de 1 (concordo plenamente) a 4 (discordo profundamente). Os 
valores da escala são calculados como sendo a média dos cinco itens. Os valores mais elevados 
correspondem a um maior sentido de responsabilidade dos professores pelos alunos de risco.  

No Camboja, o programa SDPP melhorou o sentido de responsabilidade dos professores 
face aos alunos de risco nos grupos SAP/EWS e SAP/EWS + Laboratório de computadores 
(3,33 e 3,32 contra 3,25 na escala média de pontuação) (Imagem VI.A.4). Nesta escala, 
registou-se uma redução marginalmente significativa nas marcas dos professores no Tajiquistão 
(1,73 contra 1,82 na escala média de pontuação), e nenhum outro resultado significativo para os 
professores nos restantes países. O que é notável é o contraste entre os altos níveis de 
autoeficácia dos professores na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste, e o relativamente baixo sentido 
de responsabilidade dos professores nos mesmos países. Por outras palavras, os professores na 
Índia, Tajiquistão e Timor-Leste alegam saber como enfrentar os fatores que causam o abandono 
escolar mas não se sentem responsáveis por fazê-lo. 

Imagem VI.A.4. Impacto do programa SDPP no sentido de responsabilidade dos professores, por país 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Relatório de análise dos grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo 
de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas 
usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos 
são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 

0,01/0,05/0,10.  
 

3. Resultados adicionais sobre administradores escolares  

Também se calcularam os impactos sobre (1) as práticas de prevenção dos administradores 
escolares; (2) sentido de responsabilidade para alunos de risco; e (3) sentimento de autoeficácia. 
Cada um destes resultados foi medido da mesma forma que o dos professores.  
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a. Práticas de prevenção do abandono escolar pelos administradores escolares 

O programa SDPP teve um impacto positivo, estatisticamente significativo nas práticas de 
prevenção do abandono escolar por parte dos administradores escolares em ambos os 
grupos de SAP/EWS e SAP/EWS + laboratórios de computadores no Camboja (7,16 e 7,09 
contra 6,57 na escala média de práticas de prevenção do abandono escolar) e Tajiquistão 
(7,80 contra 7,62), mas não na Índia ou Timor-Leste (Imagem VI.A.5). 

Imagem VI.A.5. Impacto do programa SDPP na escala das práticas de prevenção do abandono escolar 
pelos administradores escolares  

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Relatório de análise dos grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo 
de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas 
usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos 
são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10.  
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b. Sentimento de autoeficácia dos Administradores escolares 

Embora o programa SDPP tivesse um impacto positivo no sentimento de autoeficácia dos 
professores nalguns países não houve impacto estatisticamente significativo no sentimento 
de autoeficácia dos administradores escolares em nenhum país. (Imagem VI.A.6). 
Os valores médios foram mais baixos no Camboja (entre 3,63 e 3,71) e mais altos na Índia 
(entre 4,73 e 4,74).  

Imagem VI.A.6. Impacto do programa SDPP no sentimento de autoeficácia dos administradores escolares, 
por país 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Relatório de análise dos grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo 
de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas 
usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos 
são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10.  
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c. Sentido de responsabilidade dos Administradores escolares 

De forma semelhante aos resultados obtidos para os professores, o SDPP teve um impacto 
positivo, estatisticamente significativo para os grupos de administradores escolares de 
SAP/EWS + Envolvimento no Camboja (3,42 contra 3,30 na escala média de pontuação) 
(Imagem VI.A.7). Embora os valores médios no grupo de controlo fossem muito mais baixos nos 
restantes países, não houve impactos significativos no sentido de responsabilidade dos administradores 
em qualquer outro país. O contraste entre o sentimento de autoeficácia dos administradores escolares na 
Índia, Tajiquistão e Timor-Leste segue o mesmo padrão do dos professores. 

Imagem VI.A.7. Impacto do programa SDPP no sentido de responsabilidade dos administradores escolares, 
por país 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: Relatório de análise dos grupos de professores dentro da escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo 
de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas 
usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos 
são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10.  
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Os resultados destas análises em todos os quatro países estão sumariados no Quadro VI.A.2, que 
mostra os sinais e níveis de significação estatística para cada impacto. Os impactos mais 
consistentes foram registados no Camboja, com o SDPP a causar melhorias nas práticas de 
prevenção do abandono escolar pelos administradores escolares e do sentido de responsabilidade 
dos professores em ambos os grupos e melhoria do sentido de responsabilidade dos 
administradores escolares e do sentimento de autoeficácia dos professores nas escolas 
SAP/EWS + Computadores.  

Quadro VI.A.2. Impacto do programa SDPP em resultados adicionais dos professores 
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

 Só 
SAP/EWS 

SAP/EWS + 
Envolvimento 

(Computadores) 
   

Escala de Práticas de Prevenção Do Abandono Escolar  

 Administradores  +++ +++ ○ ++ ○ 
Sentimento de autorresponsabilidade 

 Professores  +++ +++ ○ - ○ 
 Administradores  ○ +++ ○ ○ ○ 
Sentimento de autoeficácia      
 Professores  ○ + ○ ○ ++ 
 Administradores  ○ ○ ○ ○ ○ 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e 

acompanhamento dos questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 
Nota: A análise dos resultados dos professores é baseada nos professores de apoio, de matemática e de línguas do ano-alvo e 

de administradores de escolas.  

 As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos 
conjuntos de professores e alunos nas escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos. Dado que estas análises 
de subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação 
múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto positivas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa 
ao nível 0,01/0,05/0,10 
 
B. Impacto nas atitudes de alunos de risco em relação à escola 

As atitudes dos alunos são resultados intermédios essenciais 
que influenciam os seus comportamentos para os colocar em 
risco de abandono escolar e influenciar as suas decisões de 
abandonarem a escola. As avaliações da medição das 
atitudes dos alunos SDPP através de questionários aos 
alunos identificados com risco de abandono escolar baseiam-
se nas caraterísticas da base de referência dos alunos 
existentes nos registos escolares (seguindo um processo 
similar ao que foi usado como parte do SAP/EWS nas 
escolas SDPP). As três medidas primárias da eficácia do 
SDPP para influenciar as atitudes dos alunos são as atitudes 
emocionais, cognitivas e comportamentais dos alunos em 
relação à escola.  

Resultados das atitudes dos alunos de 
risco em relação à escola 

Medidas primárias da eficácia do 
programa 

• Atitudes emocionais, cognitivas e 
comportamentais face à escola 

Resultados adicionais: 

• Perceção pelos alunos de apoio 
dos professores 

• Perceção pelos alunos de apoio 
parental 
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1. Impacto nas medidas primárias das atitudes dos alunos face à escola 
Muitas das intervenções utilizadas em SDPP eram destinadas a tornar a escola mais apetecível e 
mais interessante para os alunos. A escala SDPP das atitudes emocionais em relação à escola 
mede se os alunos têm sentimentos positivos face à escola.  

 

No Camboja e Tajiquistão, as respostas para cada item da escala variavam de 1 (discordo 
plenamente) a 4 (concordo plenamente) e eram médias em todos os itens. Na Índia e 
Timor-Leste, as escalas baseavam-se nos itens do questionário para os quais os alunos 
respondiam apenas “sim” ou “Não”. As escalas foram construídas calculando a percentagem de 
itens com os quais os alunos concordavam. Os valores mais elevados correspondem a melhores 
atitudes emocionais em relação à escola. 

O SDPP teve um impacto positivo nas atitudes emocionais dos alunos de risco face à escola na 
Índia e Tajiquistão, mas não tiveram impacto significativo em Timor-Leste e Camboja 
(Imagem VI.B.1). Em todos os países as marcas obtidas nesta escala autoparticipada eram elevadas, 
potencialmente limitando a capacidade do programa SDPP causar um impacto. No Tajiquistão, os 
alunos de risco em escolas SDPP obtiveram marcas de 3,58, comparadas com 3,51 dos alunos do 
grupo de controlo, uma diferença estatisticamente significativa.23 Na Índia, os alunos de risco em 
escolas SDPP concordavam com 93% dos itens da escala, comparado com 91,3% para os alunos do 
grupo de controlo, o que é também uma diferença estatisticamente significativa.24 Este aumento de 
pontos percentuais representa uma diferença de aproximadamente 2 por cento para os grupos 
intervencionados em comparação com os grupos de controlo em cada país. 

                                                
23 As marcas mais elevadas indicam mais pensamentos positivos sobre a escola. 
24 Estar de acordo significa mais pensamentos e ações positivas em relação á escola. 

Atitudes emocionais em relação à escola 

Os alunos identificados como de risco de abandono escolar responderam a um questionário. Esta 
escala baseia-se nas respostas dos alunos a seis perguntas relativas a como os alunos se sentem em 
relação à escola. São estes os itens: 

ü A escola é divertida. 
ü Há professores com quem podemos falar. 
ü Tomo parte em atividades extracurriculares. 
ü Aprecio participar nas atividades das aulas. 
ü Estou ansioso pelas aulas. 
ü Um programa de tutoria ajudar-me-ia nos meus estudos. 
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Imagem VI.B.1. Impacto do programa SDPP nas atitudes emocionais dos alunos face à escola 

  
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os impactos foram 
ajustados para comparações múltiplas usando o método Benjamini-Hochberg. Os valores medianos foram 
ajustados regressivamente.  

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 

 
Os impactos do programa SDPP nas atitudes emocionais face à escola na Índia e Tajiquistão 
concentravam-se em certos subgrupos (Imagem VI.B.2). O impacto positivo significativo do 
programa SDPP nas atitudes emocionais face à escola, quer na Índia quer no Tajiquistão, eram 
mais prevalecentes entre os alunos que eram Mulheres ou Acima da idade do que entre os 
subgrupos complementares (alunos que eram Homens ou não estavam Acima da idade). 
Na Índia, houve também impactos positivos significativos para os alunos que não eram de Baixa 
Casta e em escolas que tinham percentagens baixas de alunos de risco, mas não para alunos em 
subgrupos complementares. No Tajiquistão, houve impactos positivos significativos nas escolas 
que não eram remotas mas não nas escolas que eram remotas. 
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Imagem VI.B.2. Impacto do programa SDPP nas atitudes emocionais dos alunos face à escola, por subgrupo 
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Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Dado que estas análises de 
subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
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Quer o SAP/EWS quer os Programas de Envolvimento podem ter melhorado a disciplina de 
académica e a ética de trabalho dos alunos. A escala de atitudes cognitivas do SDPP face à 
escola mede se estas mudanças ocorreram vendo se os alunos têm boas práticas de estudo.  

 

A escala das atitudes cognitivas foi feita do mesmo modo que a das atitudes emocionais face à 
escola.  

O programa SDPP não afetou de forma significativa as atitudes cognitivas dos alunos de 
risco face à escola em nenhum dos países. As médias da escala das atitudes cognitivas face à 
escola foram semelhantes para os alunos do SDPP e do grupo de controlo em todos os quatro 
países (3,03 e 3,04 contra 3,02 no Camboja, 82,6% contra 82,6% na Índia, 3,23 contra 3,22 no 
Tajiquistão, e 71,3% contra 71,7% em Timor-Leste).25 

 

 

                                                
25 Na Índia e Timor-Leste, os alunos respondiam a questões usando uma de duas respostas possíveis: 

“Discordo” e “Concordo”, enquanto no Camboja e Tajiquistão, os alunos responderam a questões usando uma de 
quatro opções possíveis: “Discordo plenamente,” "Discordo em parte," "Concordo em parte," e “Concordo 
plenamente.” A escala que reflete as atitudes face à escola na Índia e Timor-Leste variava de uma concordância de 0 
a 100%, enquanto no Camboja e Tajiquistão variava de 1 a 4. Em todos os países, uma marca mais elevada significa 
que o aluno tem uma melhor atitude face à escola. 

Atitudes cognitivas face à escola 

Os alunos identificados como sendo de risco de abandono escolar responderam a um questionário. 
A escala é baseada nas respostas dos alunos a nove perguntas relativas ao que os alunos pensam 
relativamente à escola. São estes os itens: 

ü Quero acabar o 9º ano. 
ü Completar o 9º ano será útil para mim e para a minha família. 
ü Faltar à escola afeta o meu desempenho escolar. 
ü Fazer os trabalhos de casa ajuda-me a ter melhores resultados nas aulas. 
ü Estou interessado no trabalho que tenho de fazer nas aulas. 
ü Verifico se tenho erros nos meus trabalhos de casa. 
ü Preciso de ajuda adicional com os meus estudos ou com os meus trabalhos de casa. 
ü Tenho dificuldades em manter-me atento nas aulas. 
ü Tento fazer o meu melhor nas aulas, mesmo não sendo perfeito. 
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Imagem VI.B.3. Impacto do programa SDPP nas atitudes cognitivas dos alunos relativamente à escola 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco. Base de 

referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, 
e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os impactos foram ajustados para comparações 
múltiplas usando o método Benjamini-Hochberg. Os valores medianos foram ajustados regressivamente.  

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 

Nestes resultados houve impacto apenas para um dos subgrupos em todos os países, e, por isso, 
os gráficos do subgrupo não são mostrados aqui. (Imagem VI.B.4). No Camboja, houve um 
efeito marginalmente estatisticamente significativo nas atitudes cognitivas face à escola para os 
Alunos Acima da idade.  

Imagem VI.B.4. Impacto do programa SDPP nas atitudes cognitivas dos estudantes 
perante a escola, por subgrupo 
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Fontes: Situação de referência do SDPP, recolha de dados nos registos escolares de acompanhamento e questionários aos 
estudantes em risco. 

Nota: As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo (ou SAR + Envolvimento, apenas SAR e o grupo de 
controlo, se aplicável) foram analisadas utilizando testes t bicaudais. Os impactos foram ajustados para 
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comparações múltiplas utilizando o método Benjamini-Hochberg. Os valores médios foram submetidos a um ajuste 
de regressão. A diferença entre o grupo apenas SAR e o grupo SAR + Envolvimento no Camboja foi igualmente 
analisada quanto à sua significância, tendo-se verificado não ser estatisticamente significativa. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 

Melhor apoio dos professores e dos pais para alunos de risco, e envolvimento acrescido através de 
laboratórios de computadores e atividades de melhoramento podem ter melhorado as atitudes 
comportamentais dos alunos face à escola. A escala das atitudes comportamentais dos alunos 
SDPP face à escola mede se estas mudanças ocorreram examinando se os alunos demonstraram 
que davam valor aos estudos seguindo as normas esperadas. A escala das atitudes comportamentais 
foi feita do mesmo modo que a das atitudes emocionais e cognitivas face à escola.  

 

O SDPP teve um impacto positivo nas atitudes comportamentais dos alunos de risco face à 
escola em Timor-Leste, mas não teve impacto nos restantes países (Imagem VI.B.5).  
Em Timor-Leste, os alunos de risco nas escolas SDPP concordaram com 79,5% das questões, 
comparados com 76,3% dos alunos nas escolas de controlo em Timor-Leste, uma diferença 
estatisticamente significativa. 

Atitudes comportamentais face à escola  

Os alunos identificados como de risco de abandono escolar responderam a um questionário. Esta 
escala baseia-se nas respostas dos alunos a dez itens do questionário relativos a como os alunos agem 
na escola. Os itens incluem os seguintes: 

ü Já pensei em abandonar a escola. 
ü Vou regularmente à escola. 
ü Chego a horas à escola. 
ü Fico em casa em vez de ir à escola mesmo quando não estou doente. 
ü Falto às aulas durante o ano. 
ü Não digo aos meus pais quando falto à escola ou a falto a algumas aulas. 
ü Faço os trabalhos de casa que me marcam. 
ü Cumpro as regras da escola. 
ü Envolvo-me em problemas na escola. 
ü Tenho dificuldades de relacionamento com os outros alunos. 
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Imagem VI.B.5. Impacto do programa SDPP nas atitudes comportamentais dos alunos face à escola 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, 
e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os impactos foram ajustados para comparações 
múltiplas usando o método Benjamini-Hochberg. Os valores medianos foram ajustados regressivamente.  

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
 
Uma análise dos impactos nas atitudes comportamentais dos alunos face à escola, por subgrupo, 
não mostra nenhum impacto neste resultado para nenhum subgrupo no Camboja e Índia, mas 
mostra um impacto para alunos em escolas com uma elevada percentagem de alunos de risco no 
Tajiquistão e impacto para todos os subgrupos exceto aqueles que estão em escolas com uma 
baixa percentagem de alunos de risco em Timor-Leste (Imagem VI.B.6).  
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Imagem VI.B.6. Impacto do programa SDPP nas atitudes comportamentais dos alunos face à escola, 
por subgrupo 
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Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, questionários de alunos  

de risco 

Nota: As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e do grupo de controlo (ou SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e 
grupo de controlo, se aplicáveis) foram testadas usando testes-t bicaudais. Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10. 
 

Os resultados destes subgrupos estão sumariados no Quadro VI.B.1 para todos os países. 
Existem efeitos nas atitudes destes alunos face à escola nalguns países, mas não noutros.  
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Quadro VI.B.1. Impacto do programa SDPP nas medidas primárias de eficácia nas atitudes dos alunos 
de risco face à escola, por subgrupo 
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

 Só SAP/EWS SAP/EWS + 
Computadores    

Atitudes emocionais face à escola 

Género dos alunos 

 Mulheres ○ ○ +++ +++ ○ 

 Homens ○ ○ ○ ○ ○ 
Alunos Acima da idade 

 Acima da idade a ○ ○ ○ ○ ○ 
 Não-Acima da idade a ○ ○ +++ +++ ○ 
Casta dos alunos 

 Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
 Não-Baixa casta b N/A N/A +++ N/A N/A 
Percentagem escolar de risco 

 Alta percentagem de risco c ○ ○ ○ + ○ 
 Baixa percentagem de risco c ○ ○ +++ + ○ 
Localização da escola 

 Remota d ○ ○ ++ ○ ○ 
 Não-remota d ○ ○ ++ +++ ─ 
Atitudes Cognitivas face à escola 

Género do estudante 

 Mulheres  ○ ○ ○ ○ ○ 
 Homens ○ ○ ○ ○ ○ 
Alunos Acima da idade  

 Acima da idade a ○ + ○ ○ ○ 
 Não-Acima da idade a ○ ○ ○ ○ ○ 
Casta dos alunos 

 Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
 Não-Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
Percentagem escolar de risco 

 Alta percentagem de risco c ○ ○ ○ ○ ○ 
 Baixa percentagem de risco c ○ ○ ○ ○ ○ 
Localização da escola 

 Remota d ○ ○ ○ ○ ○ 
 Não-remota d ○ ○ ○ ○ ○ 
Atitudes comportamentais face à escola 

Género dos alunos 

 Mulheres  ○ ○ ○ ○ +++ 
 Homens  ○ ○ ○ ○ +++ 
Alunos Acima da idade 

 Acima da idade a ○ ○ ○ ○ +++ 
 Não-Acima da idade a ○ ○ ○ ○ +++ 
Casta dos alunos 

 Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
 Não-Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
Percentagem escolar de risco 

 Alta percentagem de risco c ○ ○ ○ ++ +++ 
 Baixa percentagem de risco c ○ ○ ○ ○ ○ 
Localização da escola 

 Remota d ○ ○ ○ ○ +++ 
 Não-remota d ○ ○ ○ ○ + 

Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e acompanhamento dos 
questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores.  

Nota: A análise das atitudes dos alunos de risco é feita com base nos alunos de risco do ano-alvo  

 As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de 
controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos conjuntos de professores e alunos nas 
escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os limiares de valor 
estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 
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+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto positivas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
 
 

2. Impacto sobre medidas adicionais das atitudes dos alunos face à escola  

Para além de medir o impacto nas três atitudes primárias supramencionadas dos alunos, a 
avaliação também calculou o impacto do programa SDPP em dois outros resultados atitudinais 
para alunos de risco: as perceções de tais alunos sobre o apoio dos seus professores e pais para o 
seu sucesso na escola. Os valores mais elevados nestas escalas representam perceções mais 
positivas dos alunos relativamente ao apoio que recebem de professores e pais. Estas escalas 
também se baseiam em respostas ao questionário de alunos de risco.  

a. Perceções dos alunos sobre apoio dos professores 

As questões nesta escala reportam-se às opiniões dos alunos sobre o apoio proporcionado pelos 
seus professores. 

 

No Camboja e no Tajiquistão, as respostas para cada item da escala variavam de 1 (discordo 
plenamente) a 4 (fortemente) e eram calculadas as médias para todos os itens. Na Índia e em 
Timor-Leste, estas escalas baseavam-se em itens do questionário ao qual os alunos responderam 
dizendo, no caso de concordarem ou não com um item, “Sim” ou “Não”. As escalas foram 
criadas calculando a percentagem de itens com os quais os alunos concordavam. Os valores mais 
elevados correspondem a uma melhor perceção sobre o apoio dos professores.  

O programa SDPP teve um impacto positivo, estatisticamente significativo na perceção dos 
alunos sobre o apoio dos professores na Índia (89,6 contra 87,2% na escala média de 
pontuação) e para alunos no grupo Só SAP/EWS no Camboja (3,15 contra 3,05 na escala 
média de pontuação) (Imagem VI.B.7). 

Perceções dos alunos sobre apoio dos professores 

Os alunos identificados como de risco de abandono escolar responderam a um questionário. Esta 
escala baseia-se nas respostas dos alunos a 11 itens do questionário relativos a como os alunos têm 
perceção do apoio providenciado pelos seus professores. Os itens incluem os seguintes: 

ü Tenho dificuldade de relacionamento com o(s) meu(s) professor(es). 
ü O(s) meu(s) professor(es) preocupam-se com o que faço. 
ü O(s) meu(s) professor(es) falam comigo sobre os trabalhos de casa e/ou exames ou testes. 
ü O(s) meu(s) professor(es) ajudam-me se tiver problemas com uma aula. 
ü Sinto-me confortável para pedir ajuda ao(s) meu(s) professor(es) para as minhas aulas. 
ü O(s) meu(s) professor(es) falam comigo se eu faltar à escola ou às aulas. 
ü O(s) meu(s) professor(es) pensam que vou conseguir acabar este ano letivo. 
ü O(s) meu(s) professor(es) falam comigo sobre os meus planos para o futuro. 
ü O(s) meu(s) professor(es) contactaram os meus pais sobre o meu trabalho na escola. 
ü O(s) meu(s) professor(es) contactaram os meus pais sobre a minha assiduidade. 
ü O(s) meu(s) professor(es)) e os meus colegas encorajam-me a não abandonar a escola. 
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Imagem VI.B.7. Impacto do programa SDPP na perceção dos alunos sobre o apoio dos professores 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram 
ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico 
significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
 

b. Perceções dos alunos sobre apoio dos pais 

Para além de considerar as perceções dos alunos sobre o apoio que recebem dos professores esta 
avaliação também explora os efeitos das perceções dos alunos sobre o apoio que recebem dos 
seus pais. A escala das perceções foi feita do mesmo modo que a das perceções dos alunos sobre 
o apoio dos professores.  

 

Perceções dos alunos sobre o apoio dos pais 

Os alunos identificados como de risco de abandono escolar responderam a um questionário. Esta escala 
baseia-se nas respostas dos alunos a dez itens do questionário relacionados sobre a perceção dos alunos 
relativamente ao apoio dos seus pais. Os itens incluem os seguintes: 

ü Os meus pais sabem quando não acabo os trabalhos de casa e outros trabalhos. 
ü Os meus pais já falaram com o meu professor sobre as minhas notas ou faltas. 
ü Os meus pais falaram com o meu professor sobre a minha assiduidade. 
ü Os meus pais asseguram-se que eu vou à escola todos os dias. 
ü É importante para os meus pais que eu tenha bom desempenho escolar. 
ü Os meus pais vão às reuniões e eventos da escola. 
ü Os meus pais falam comigo sobre como melhorar as minhas notas. 
ü Os meus pais tentam apoiar-me com os meus estudos. 
ü Os meus pais deixam-me tempo livre para fazer os trabalhos da escola. 
ü Os meus pais querem que eu acabe os estudos. 
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O programa SDPP teve um impacto positivo, estatisticamente significativo nas perceções dos 
alunos sobre o apoio dos pais na Índia (92,1 contra 89% na escala média de pontuação), e um 
efeito significativo para os alunos dos grupos SAP/EWS + Envolvimento (Computadores) 
non Camboja (3,39 contra 3,32 na escala média de pontuação) (Imagem VI.B.8). 

Imagem VI.B.8. Impacto do programa SDPP nas perceções dos alunos sobre o apoio dos pais 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram 
ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico 
significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
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c. Perceção dos alunos sobre a formação em computadores 

Para o Camboja, a avaliação também explorou a perceção dos alunos sobre a formação em 
computadores. Seria de esperar que a perceção dos alunos sobre os benefícios de receber 
formação em computadores fosse mais elevada nas escolas onde recebiam tal formação. Esta 
escala foi feita do mesmo modo que a das perceções dos alunos sobre o apoio dos professores.  

 

O grupo dos alunos SAP/EWS + Envolvimento (Computadores) no Camboja também teve 
perceções mais favoráveis da formação de computadores do que os alunos de grupo de 
controlo ou alunos do grupo SAP/EWS (3,62 contra 3,52 e 3,53 na escala média de pontuação). 

Imagem VI.B.9. Impacto do programa SDPP na perceção dos estudantes sobre formação em computadores 

 

Perceção dos alunos sobre a formação em computadores 

No Camboja, os alunos identificados como de risco de abandono escolar responderam a questões sobre 
a utilidade da formação em computadores e a importância de competências informáticas. Esta escala 
baseia-se nas respostas dos alunos a seis itens do questionário sobre a perceção dos alunos sobre a 
formação em computadores. Os itens incluem os seguintes: 

ü Aprender competências informáticas vai-me ajudar a arranjar um emprego. 
ü Aprender competências informáticas ajudar-me-á nos meus estudos. 
ü Aprender competências informáticas é importante para o meu futuro. 
ü Se a minha escola oferecesse formação em computadores, eu frequentaria a escola. 
ü Se a minha escola oferecesse formação em computadores, certificava-me de que estaria presente no 

dia marcado para os laboratórios de computadores. 
ü Se a minha escola oferecesse formação em competências informáticas, provavelmente eu ficaria 

na escola. 
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Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares dos alunos de risco  

Nota: As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram 
ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico 
significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
 
Em geral, o resultado da análise das atitudes adicionais dos alunos de risco sugere no Camboja e 
na Índia, que o programa SDPP melhora a perceção dos alunos sobre o apoio que recebem de 
professores e pais mas isto não é sentido no Tajiquistão ou Timor-Leste (Quadro VI.B.2).  

Quadro VI.B.2. Impacto do programa SDPP nas atitudes adicionais dos alunos de risco face à escola  
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Só 
SAP/EWS 

SAP/EWS + 
Envolvimento 

(Computadores) 

   

Perceção de apoio dos professores +++ ○ +++ ○ ○ 

Perceção de apoio dos pais ○ ++ +++ ○ ○ 

Perceção da formação 
de computadores 

○ ++ N/A N/A N/A 

Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e 
acompanhamento dos questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos 
professores 

Nota: A análise das perceções dos alunos baseia-se nos alunos de risco do ano-alvo.  

 As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, 
e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos conjuntos de 
professores e alunos nas escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos. Dado que estas análises de subgrupos 
são exploratórias, os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
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C. Impacto do empenhamento dos alunos na escola  
A teoria de mudança do SDPP sugere que uma 
melhoria nas atitudes dos alunos face à escola resultará 
em melhoria do seu empenhamento na escola. 
A medida primária da eficácia do SDPP para 
influenciar o empenhamento dos alunos na escola é a 
assiduidade diária durante o ano letivo. As medidas 
adicionais do empenhamento do aluno são o 
desempenho académico e comportamento do aluno.  

1. Impacto da assiduidade diária dos alunos 

Dado que o SDPP foi concebido para melhorar a 
assiduidade dos alunos, esta é a medida primária usada para determinar a eficácia do programa 
SDPP nessa área. Os alunos em risco de abandono escolar podem perder demasiado tempo de 
aulas e em resultado disso terão mau aproveitamento escolar e atrasos nos estudos, o que os pode 
desencorajar e alienar dos estudos, da escola e dos colegas. O SDPP fez estimativas de impacto 
com base na assiduidade de todos os alunos bem como dos alunos identificados como sendo de 
risco de abandono escolar de acordo com as caraterísticas da sua base de referência. Os registos 
escolares foram usados para determinar as medidas para os resultados finais.  

 

Em geral, o SDPP teve um impacto positivo na assiduidade nos anos-alvo para todos os 
alunos da Índia e Timor-Leste e um impacto positivo, marginalmente significativo na 
assiduidade no Tajiquistão, mas sem efeitos significativos na assiduidade no Camboja 
(Imagem VI.C.1).  

A média diária da assiduidade no ano-alvo na Índia foi de 65,2% para os estudantes do grupo 
SDPP comparados com 63,5% para os alunos no grupo de controlo, uma diferença 
estatisticamente significativa e uma melhoria de 2,7 por cento no grupo intervencionado, em 
comparação com o grupo de controlo.  

Em Timor-Leste, a diferença nas taxas de assiduidade foi também estatisticamente significativa 
(82% no ano-alvo para os alunos das escolas SDPP contra 80,3% para os das escolas de 
controlo). Uma melhoria de 2,1 por cento na assiduidade para o grupo intervencionado, em 
comparação com o grupo de controlo. 

  

Assiduidade escolar 

A assiduidade medida para todos os quatro países é a média de assiduidades diárias para todo o ano letivo. 
A assiduidade dos estudantes foi registada diariamente nos registos escolares. 

Resultados na escola do 
empenhamento dos alunos  

 
Medida primária da eficácia 
do programa 

• Assiduidade diária  

Resultados adicionais 

• Desempenho académico dos alunos 

• Comportamento dos alunos na escola 
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No Tajiquistão, a média de assiduidade diária foi de 91,2% para o grupo-alvo de alunos do grupo 
SDPP comparada com 90,4% para os alunos do grupo de controlo. Uma melhoria de 0,9 por 
cento na assiduidade para o grupo intervencionado, em comparação com o grupo de controlo. 
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O SDPP aumentou a assiduidade para os alunos de risco 
de abandono escolar na Índia e Timor-Leste, mas não no 
Camboja e apenas nos subgrupos no Tajiquistão, mas 
não no Camboja (Imagem VI.C.1). Na Índia, as taxas de 
assiduidade foram de 62,7% para os alunos de risco no 
grupo SDPP comparadas com 60,8% para os estudantes de 
risco no grupo de controlo, uma diferença que era 
estatisticamente significativa e representa uma melhoria de 
3,1 por cento na assiduidade de estudantes em risco no 
grupo intervencionado, em comparação com os estudantes 
do grupo de controlo. Em Timor-Leste, a diferença nas 
taxas de assiduidade para os alunos de risco de abandono 
escolar foi também estatisticamente significativa (78,9% 
para os das escolas SDPP contra 76,6% para os das escolas 
de controlo), uma melhoria de 3,0 por cento. 

Imagem VI.C.1. Impacto do programa SDPP na assiduidade diária, em geral e para os alunos de risco 

 
 

Impactos na assiduidade: O que é que isto 
significa? 

 
Os impactos positivos na assiduidade 
significam que os estudantes foram à 
escola e receberam instrução mais 
frequentemente do que teriam recebido 
sem o programa SDPP. O impacto na 
assiduidade pode traduzir-se no número 
adicional de dias de aulas frequentadas 
por todos os alunos do programa SDPP. 
 
Entre todos os estudantes, o número de 
dias de escola adicionais em que os 
estudantes foram à escola foi de  
83.000 na Índia, 16.000 no Tajiquistão e 
77.000 em Timor-Leste..  
 
Entre os estudantes em risco, o número de 
dias de escola adicionais em que os 
estudantes foram à escola foi de  
80.000 na Índia e 45.000 em Timor-Leste. 



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 65 
 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 

Nota: A taxa de assiduidade diária é o resultado primário da eficácia do programa no âmbito de empenhamento dos alunos na 
escola. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados 
regressivamente. O estado dos alunos de risco foi determinado usando as caraterísticas da base de referência. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 

 
O programa SDPP não foi concebido para ter vários impactos para subgrupos diferentes de 
estudantes (para além dos estudantes em risco de abandono). Contudo, a literatura sugere que os 
resultados e os impactos podem variar para diferentes tipos de estudantes. Os impactos do 
programa SDPP na assiduidade na Índia e 
Tajiquistão foram bastante uniformes em 
todos os subgrupos mas o impacto em 
Timor-Leste centrou-se em subgrupos 
específicos. (Quadro VI.C.2 e Quadro 
VI.C.1). Na Índia, os alunos em quase 
todos os subgrupos registaram impactos 
estatisticamente significativos na 
assiduidade, exceto nos alunos em escolas 
com elevadas percentagens de alunos de 
risco e alunos em escolas remotas. No 
Tajiquistão, os alunos em escolas com 
elevada percentagem de alunos de risco e 
os que estavam escolas que não eram 
remotas não houve impactos 
estatisticamente significativos na 
assiduidade, mas todos os alunos nos 
outros grupos observados tiveram. 

Dados de participação 
O programa SDPP recolheu dados de 
participação agregados através de contagens 
individuais durante cada esforço de recolha de 
dados a meio da manhã (normalmente, durante 
o 3.º período na escola). Estes valores foram 
semelhantes nas escolas do programa SDPP e 
de controlo.  
A taxa de participação a partir destes dados foi 
depois comparada com as medidas de 
participação derivadas dos dados ao nível dos 
estudantes dos registos escolares. Quase de 
forma uniforme, em todos os países, a taxa de 
participação baseada nas contagens individuais 
foi inferior à taxa determinada através dos 
registos escolares. Isto sugere que os registos 
escolares poderão não ser a fonte mais exata de 
dados de participação.  



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 66 
 

Os impactos positivos do programa SDPP na assiduidade para os alunos, duma forma geral, em 
Timor-Leste estavam concentrados em alguns subgrupos. Especificamente, havia impactos 
positivos estatisticamente significativos para os alunos que eram Mulheres ou estavam em escolas 
com baixas percentagens de alunos de risco, mas não para os alunos nos subgrupos 
complementares (alunos que eram Homens ou estavam em escolas com elevada percentagem de 
alunos de risco). Houve impactos positivos, marginalmente significativos na assiduidade para 
alunos que estavam Acima da idade ou em escolas que não eram remotas, mas não para os alunos 
dos subgrupos complementares (alunos que não estavam Acima da idade ou em escolas remotas). 

Imagem VI.C.2. Impacto do programa SDPP na assiduidade para alunos em geral, por subgrupo 
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Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 

Nota: A assiduidade diária é o principal resultado da eficácia do programa no âmbito do empenhamento dos alunos na escola. 
As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 
SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. Dado que estas análises de 
subgrupos são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
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Uma súmula dos resultados destes subgrupos em todos os países pode ser vista no Quadro 
VI.C.1. e como pode ser observado não se registou um padrão consistente nos efeitos do SDPP 
em subgrupos específicos em todos os países. 

Quadro VI.C.1. Impacto do programa SDPP na assiduidade, por subgrupo  

 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Só SAP/EWS 
SAP/EWS + 

Envolvimento 
(Computadores) 

   

Género do estudante 

 Mulheres ○ ○ +++ ++ ++ 

 Homens ○ ○ ++ ○ ++ 

Alunos Acima da idade 

 Acima da idade a ○ ○ ++ ○ ++ 

 Não-Acima da idade a ○ ○ +++ + ++ 

Casta dos estudantes 

 Baixa casta b N/A N/A +++ N/A N/A 

 Não-Baixa casta b N/A N/A ++ N/A N/A 

Percentagem escolar de alunos de risco 

 Alta percentagem de risco c ○ ○ ○ ○ ○ 

 Baixa percentagem de risco c ○ ○ +++ ++ ++ 

Localização da escola 

 Remota d ○ ○ ○ ○ + 

 Não-Remota d ○ ○ ++ + ○ 

Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e 
acompanhamento dos questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: A análise da assiduidade é feita com base no ano-alvo dos alunos. 

 As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e 
grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos conjuntos de 
professores e alunos nas escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórias, os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto positivas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 

— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
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2. Impacto das medidas adicionais de empenhamento dos alunos na escola 
Para além da assiduidade, a avaliação SDPP examinou os impactos do programa SDPP no 
desempenho académico e comportamental em cada país.26 

a. Desempenho Académico 

Os resultados do desempenho académico incluem a matemática e as línguas. Apenas no 
Tajiquistão uma intervenção do SDPP proporcionou apoio direto de aprendizagem - através de 
um programa de Tutoria Extracurricular. 

 
 
Sem surpresa, o programa SDPP teve um impacto positivo significativo no desempenho a 
matemática entre todos os alunos do Tajiquistão. Não houve impactos significativos no 
desempenho a matemática no Camboja, Índia, ou Tajiquistão. Os resultados destas análises estão 
sumariados na Imagem VI.C.3. 

 

 

  

                                                
26 O comportamento não está presente na Índia dado não ser registado nos registos escolares para estudantes 

individuais. 

Desempenho a Matemática e Línguas 

O SDPP usou dados de desempenho tipicamente notificados pela escola. Os dados de desempenho 
variam conforme os países:  

• Camboja: os dados respeitam às notas dos alunos no segundo semestre. As escolas deram as 
notas aos alunos numa escala de 100 pontos, de 1 a 100.  

• Índia: as escolas utilizam dois tipos de medição de desempenho. Os dados provêm das notas 
anuais dos alunos, o SDPP criou uma medida combinada que calcula se um aluno teve notas 
acima da média a matemática. O resultado variável é a percentagem de estudantes que tiveram 
notas acima da média do desempenho dos alunos entre os que efetuaram os dois testes de 
matemática.  

• Tajiquistão: dados provenientes das notas do 4º trimestre do ano. As escolas deram as notas 
numa escala de 4 pontos, de 2 a 5: 2 “insatisfatório,” 3 “satisfatório,” 4 “bom,” e 5 “excelente.”  

• Timor-Leste: dados obtidos nos exames do 3º trimestre. As escolas dão notas numa escala de 1 a 
10, em que 1 é “horrível” e 10 é “excelente.” 
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Imagem VI.C.3. Impacto do programa SDPP no desempenho a matemática  

 
 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 

Nota: O desempenho é medido de diferentes modos em cada país. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de 
controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando 
testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
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Os resultados dos efeitos do programa SDPP no desempenho linguístico sugerem que o programa 
SDPP não teve qualquer efeito neste desempenho em nenhum dos países (Imagem VI.C.4).  

Imagem VI.C.4. Impacto do programa SDPP no desempenho linguístico  

 
 

 
 

 
Fonte:  Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 

Nota:  O desempenho é medido de forma diferente em cada país. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo 
(ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t 
bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os 
limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
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b. Comportamento 

O SDPP também explorou os efeitos do SDPP no comportamento tal como assinalado pelos 
professores nos registos escolares. Em três países - Camboja, Tajiquistão e Timor-Leste - onde a 
informação sobre comportamento é registada de forma rotineira, uma nota mais elevada a 
comportamento representa que está registada uma melhoria do comportamento. Na Índia não se 
registam tais valores nas escolas.  

 

Resultados dos efeitos do programa SDPP sobre o comportamento sugerem que o 
programa SDPP não teve qualquer efeito nestes resultados em qualquer dos países 
(Imagem VI.C.5). 

 

Comportamento dos alunos 

Os dados sobre comportamento variam de país para país:  

• Camboja: os dados reportam-se aos dados registados como comportamento dos alunos no 
segundo semestre. As escolas marcam o comportamento dos alunos de 1 a 3: 1 é “bom/muito 
bom,” 2 é “satisfaz,” e 3 é “fraco.” Testes resultados foram codificados em reverso para que os 
valores mais elevados correspondam a melhor comportamento.  

• Índia: não se registam marcas para o comportamento.  

• Tajiquistão: os dados resultam das notas de comportamento do 4º trimestre. As escolas deram as 
notas numa escala de 4 pontos, de 2 a 5: 2 “insatisfatório,” 3 “satisfatório,” 4 “bom,” e 5 “excelente.”  

• Timor-Leste: os dados resultam das notas de comportamento no 3º trimestre. As escolas dão 
notas numa escala de 1 a 10, em que 1 é “horrível” e 10 é “excelente.” 
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Uma súmula dos resultados relativos a desempenho académico e comportamento em todos os 
países é apresentada no Quadro VI.C.2. Como se pode observar, o SDPP apenas afetou o 
desempenho em Matemática no Tajiquistão. 

Quadro VI.C.2. Impacto do programa SDPP noutras medidas de empenhamento dos alunos na escola 
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Só SAP/EWS 
SAP/EWS + 

Envolvimento 
(Computadores) 

   

Desempenho a Matemática      
 Em geral ○ ○ ○ ++ ○ 
 Alunos de risco ○ ○ ○ + ○ 
Desempenho a Língua I      
 Em geral ○ ○ ○ ○ ○ 
 Alunos de risco ○ ○ ○ ○ ○ 
Desempenho a Língua II      
 Em geral N/A N/A N/A ○ ○ 
 Alunos de risco N/A N/A N/A ○ ○ 
Comportamento       
 Em geral ○ ○ N/A ○ ○ 
 Alunos de risco ○ ○ N/A ○ ○ 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e 

acompanhamento dos questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: A análise de desempenho dos alunos é feita com base nos alunos do ano-alvo. 

  As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e 
grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos conjuntos de 
professores e alunos nas escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórias, os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto positivas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
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D. Impactos no abandono escolar  
O objetivo primário da intervenção do SDPP é a redução do 
abandono escolar. Os alunos que abandonam a escola 
abdicam de montantes consideráveis de vencimentos anuais 
no decurso das suas vidas de trabalho (Duflo 2001), 
limitando o seu acesso à educação e formação 
complementar, reduzindo a sua capacidade de contribuir 
para o bem-estar das suas comunidades e aumentam o 
desperdício de recursos investidos na sua escolaridade.    

1. Impactos no resultado primário do 
abandono escolar 

O resultado primário da eficácia do SDPP na redução do abandono escolar é calculado com base 
no facto de um aluno abandonar a escola no último ponto de recolha de dados dos alunos. 
O SDPP usou os registos escolares para medir o abandono escolar.  

 

  

Resultado primário do abandono escolar 

Abandono escolar. Em todos os países, o abandono escolar baseia-se no facto de o aluno abandonar a 
escola à data de recolha de dados de acompanhamento. A definição exata varia de país para país: 

• Índia: O abandono entre anos letivos ocorre para o alvo dos alunos do 5º ano; os alunos que não 
se matricularam na escola para o ano seguinte são considerados como abandono escolar.  

• Tajiquistão: O abandono escolar entre anos letivos para o alvo do 9º ano; o 9º ano é o ano final 
para a educação básica. Os alunos que completem o 9º ano têm de efetuar exames de fim de ano; 
os alunos que não completaram todos os cinco exames do exame final são considerados como 
tendo abandono escolar.  

• Camboja: O SDPP tinha múltiplos anos-alvo (7º, 8º e 9º anos) incluindo o ano terminal de 
educação básica (9º ano). Considera-se abandono escolar se os alunos não prosseguirem os seus 
estudos na última data possível em que foram observados por nós. Os alunos que começaram o 
programa no 7º ano são considerados como tendo abandono escolar se não se tiverem matriculado 
na escola no ano mais recente da recolha de dados. Os alunos que entraram no programa no 8º 
ano consideram-se como abandono escolar se não tiverem completado todos os exames do 
segundo semestre do 9º ano. Nenhum aluno começou o programa no 9º ano e beneficiou de um 
ano completo do programa.  

• Timor-Leste: SDPP tinha múltiplos anos-alvo (4,5º e 6º ano) incluindo o ano terminal da escola 
primária (6º ano). Consideram-se como tendo abandono escolar os alunos que não estavam a 
continuar os seus estudos na última data possível em que foram observados por nós. Os alunos 
que começaram o programa no 4º e 5º ano no primeiro ano da implementação do programa eram 
considerados como tendo abandono escolar se não tivessem concluído os exames de 6º ano nos 
anos seguintes. Os alunos que começaram o programa no 4º ano, no segundo e terceiro ano de 
implementação, eram considerados como tendo abandono escolar se não se matriculassem na 
escola no ano letivo de 2015 (respetivamente no 5º e 6º ano). 

Resultados do 
abandono escolar 

Resultado primário da 
eficácia do programa 

• Abandono escolar 

Resultados adicionais 

• Progressão do aluno 
nos estudos 

• Medidas alternativas do 
abandono escolar 
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O programa SDPP reduziu o abandono escolar para os grupos SAP/EWS e SAP/EWS + 
Envolvimento (laboratórios de computador) no Camboja e num subgrupo na Índia, mas 
não teve impactos significativos no abandono escolar no Tajiquistão ou Timor-Leste 
(Imagem VI.D.1).  

No Camboja, os alunos das escolas SDPP com SAP/EWS tiveram uma taxa de abandono de 
38,6% comparado com uma taxa de 41,1% para os alunos nas escolas de controlo, uma diferença 
estatisticamente significativa, que se traduz numa redução de 6% na redução do abandono 
escolar. Os alunos das escolas SDPP com SAP/EWS + laboratórios de computador baixaram 
para uma taxa de 38,7%. A diferença entre esta taxa e a taxa de abandono escolar do grupo de 
controlo é marginalmente significativa, mas representa uma diminuição de 4,4 por cento no 
abandono escolar. Como grupo, os alunos de risco baixaram a uma taxa mais elevada quer no 
grupo de tratamento quer no grupo de controlo: 54,1% nas escolas de controlo, 48% nas escolas 
SAP/EWS e 51,6% nas escolas SAP/EWS + laboratórios de computador. A diferença entre os 
grupos SAP/EWS e grupos de controlo era estatisticamente significativa, traduzindo-se numa 
redução de 11% no abandono escolar devido à intervenção SAP/EWS. 

As taxas de abandono escolar nos restantes 
três países foram muito mais baixas, cerca de 
8% nas escolas SDPP e nas escolas de 
controlo na Índia, 9% no Tajiquistão, e 16% 
em Timor-Leste. As taxas foram levemente 
superiores para os alunos de risco: cerca de 
9% na Índia, 10% no Tajiquistão, e 18% em 
Timor-Leste. As diferenças no abandono 
escolar entre as escolas SDPP e as escolas de 
controlo não foram estatisticamente 
significativas em nenhum destes países, em 
geral ou para alunos de risco.  

Imagem VI.D.1. Impacto do programa SDPP no abandono escolar, em geral ou para alunos de risco. 

Impactos no abandono escolar no 
Camboja: O que é que isto significa? 

• O SDPP manteve cerca de 1500 estudantes 
(6% de abandono escolar) na escola no 
programa apenas SAR e cerca de 1200 
estudantes (4% de abandono escolar) na 
escola no programa SAR + Informática. 

• O SDPP manteve cerca de 2000 estudantes 
em risco (11% de abandono escolar) na 
escola no programa apenas SAR. 
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Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 
Nota: O abandono escolar é definido de forma diferente em cada país. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do 

grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram 
testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. O estado de alunos de risco 
foi determinado usando as caraterísticas da base de referência.   

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 

O impacto do programa SDPP no abandono escolar no Camboja variou conforme os subgrupos 
(Imagem VI.D.2 e Quadro VI.D.1). O impacto favoravelmente significativo do programa SDPP 
no abandono escolar em geral nos grupos SAP/EWS no Camboja foi evidente quer para alunos 
Homens quer para Mulheres, embora o impacto favorável fosse apenas marginalmente 
significativo para os alunos Mulheres. O impacto no abandono escolar variou para os restantes 
subgrupos de alunos no grupo SAP/EWS no Camboja. Houve impactos favoravelmente 
significativos para alunos que não estavam Acima da idade ou em escolas com baixa 
percentagem de alunos de risco, mas não para alunos nos subgrupos complementares (estudantes 
Acima da idade ou em escolas com elevadas percentagens de alunos de risco). 

Na Índia, houve impactos favoráveis do programa SDPP no abandono escolar para alunos em 
escolas com baixa percentagem de alunos de risco de abandono escolar, mas impacto 
desfavorável para estudantes em escolas com elevadas percentagens de alunos de risco. Nenhum 
outro subgrupo na Índia teve impacto estatisticamente significativo no abandono escolar.  

No Tajiquistão, tal como no total da amostra, não se registaram impactos no abandono escolar 
em nenhum subgrupo de alunos.  
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Em Timor-Leste, houve um aumento no abandono escolar de alunos nas escolas SDPP com 
elevada percentagem de alunos de risco, mas não se registou esse aumento nas escolas com 
baixas percentagens de alunos de risco. Nenhum outro subgrupo em Timor-Leste teve impactos 
estatisticamente significativos no abandono escolar.  

Imagem VI.D.2. Impacto do programa SDPP no abandono escolar, por subgrupo 
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Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 
Nota: O abandono escolar é definido de forma diferente em cada país. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do 

grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram 
testadas usando testes-t bicaudais. Dado que estas análises de subgrupos são exploratórias os limiares de valor 
estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
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Uma súmula dos resultados destes subgrupos em todos os países é mostrada no Quadro VI.D.1. e 
como se pode observar não se registou um padrão consistente nos efeitos do SDPP em subgrupos 
específicos em todos os países. 

Quadro VI.D.1. Impacto do programa SDPP no abandono escolar, por subgrupo  
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 
 Só 

SAP/EWS 

SAP/EWS + 
ENVOLVIMENTO 
(Computadores) 

   

Género do estudante 

 Mulheres ─ ○ ○ ○ ○ 
 Homens ─ ─ ○ ○ ○ ○ 
Aluno Acima da idade 

 Acima da idade a ○ ○ ○ ○ ○ 
 Não-Acima da idade a ─ ─ ─ ○ ○ ○ 
Casta dos estudantes 

 Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
 Não-Baixa casta b N/A N/A ○ N/A N/A 
Percentagem de alunos de risco 

 Alta percentagem de risco c ○ ○ +++ ○ + + 
 Baixa percentagem de risco c ─ ─ ○ ─ ─ ○ ○ 
Localização da escola 

 Remota d ○ ─ ─ ○ ○ ○ 
 Não-Remota d ○ ○ ○ ○ ○ 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e 

acompanhamento dos questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 

Nota: A análise de desempenho dos alunos é feita com base nos alunos do ano-alvo. 

  As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e 
grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos conjuntos de 
professores e alunos nas escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórios os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. Note que isto significa um aumento do 
abandono escolar. 

— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. Note que isto significa uma 
redução do abandono escolar. 

 
 
  



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 81 
 

2. Impacto das medidas adicionais no abandono escolar 
a. Passagem de ano 

A avaliação examinou a progressão de ano letivo dos alunos, que mostra se um aluno se inscreve 
no(s) ano(s) escolar(es) seguinte(s) num ano (grau de ensino) mais adiantado após ter sido 
exposto ao programa SDPP. Esta medida proporciona informação adicional no sucesso da 
progressão escolar dos alunos.  

 

O programa SDPP melhorou de forma marginal a progressão escolar dentre os alunos do 
grupo SAP/EWS + laboratório de computadores no Camboja. (63,3 contra 61,5%).  
Isto significa que os alunos têm maior propensão a matricularem-se no ano letivo seguinte. 
O impacto na progressão escolar não foi significativo na Índia ou Timor-Leste, nem para as 
escolas que proporcionavam o 10º ano de escolaridade no Tajiquistão. 

Progressão de ciclo escolar 

Considera-se que um aluno progrediu quando ele se matricula no(s) ano(s) escolar(es) seguinte(s) num 
ano (grau de ensino) mais adiantado.  

Camboja: esta análise inclui apenas o 7º e 8º ano dado que o 9º ano era o ano final nas escolas SDPP.  

Índia: esta análise inclui alunos no 5º ano em transição para o 6º ano dado que todas as escolas SDPP 
incluíam o 6º ano. 

Tajiquistão: esta análise apenas inclui alunos em escolas que proporcionavam o 10º ano de 
escolaridade. As escolas que tinham como ano final o 9º ano, não foram incluídas nesta análise. 

Timor-Leste: esta análise apenas inclui alunos do 4º e 5º ano dado que o 6º ano era o ano final de 
escolaridade nas escolas SDPP.  
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Imagem VI.D.3. Impacto do programa SDPP na progressão de grau escolar 

 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 
Nota: O abandono escolar é definido de forma diferente em cada país. As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo 

de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas 
usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. Dado que estas análises de subgrupos 
são exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
+++/++/+ A diferença entre o grupo Só SAP/EWS e o grupo SAP/EWS + Envolvimento é estatisticamente significativa ao nível 
0,01/0,05/0,10 
 

b. Abandono escolar entre anos escolares 

Outra medida de interesse relativa ao abandono escolar no Tajiquistão é relativa ao abandono 
escolar entre graus de ensino para as escolas que proporcionavam o 10º ano de escolaridade. 
Nem todas as escolas do Tajiquistão dispunham do 10º ano de escolaridade dado que o 9º ano é o 
ano final da educação básica. A avaliação explorava o impacto do programa SDPP no abandono 
escolar entre graus de ensino no Tajiquistão, em adição às medidas sobre o abandono escolar no 
mesmo grau de ensino usadas na avaliação primária da eficácia do programa. Esta medida 
alternativa apenas estava disponível nas escolas que ofereciam o 10º ano de escolaridade.  

 

Abandono escolar entre graus de ensino no Tajiquistão 

No Tajiquistão, o 9º ano (ano-alvo) é o ano final da educação básica. Os alunos podem continuar os 
seus estudos no 10º ano embora nem todas as escolas da amostra ofereçam esse grau de ensino. Esta 
medida alternativa do abandono escolar no Tajiquistão baseia-se no facto de o aluno se ter 
matriculado no início do ano letivo seguinte. Este resultado foi apenas calculado para alunos das 
escolas que proporcionavam o 10º ano escolar. Os alunos não eram considerados como tendo 
abandono escolar se se matriculassem no 9º ou 10º ano. 
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Embora o programa SDPP no Tajiquistão não tivesse um impacto significativo no abandono 
escolar entre graus de ensino para os alunos em geral nas escolas que proporcionavam o 10º ano 
de escolaridade (20,2 contra 22,1%) (Imagem VI.D.4) teve um impacto marginalmente 
significativo no abandono escolar entre graus de ensino para os alunos que não eram de risco.  

Imagem VI.D.4. Impacto do programa SDPP no abandono escolar entre graus de ensino no Tajiquistão 

 

Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares. 
Nota: O abandono escolar é definido de forma diferente em cada país. As diferenças entre médias do grupo SDPP e grupo de 

controlo foram testadas usando testes-t bicaudais. Os valores medianos foram ajustados regressivamente. O estado de alunos 
de risco foi determinado usando as caraterísticas da base de referência. Dado que estas análises de subgrupos são 
exploratórias os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para comparação múltipla 

***/**/* As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
 
As conclusões destas análises sobre os resultados suplementares estão resumidas no Quadro 
VI.D.2, que mostra o sinal e nível de significação estatística para cada impacto.   
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Quadro VI.D.2. Impacto do programa SDPP em outras medidas relativas ao abandono escolar  
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 
 Só 

SAP/EWS 

SAP/EWS + 
Envolvimento 

(Computadores) 
   

Progressão escolar  
 Em geral ○ + ○ ○ ○ 
 Alunos de risco N/A N/A ○ ○ ○ 
Abandono escolar entre graus de ensino no Tajiquistão 
 Em geral N/A N/A N/A ○ N/A 
 Alunos de risco N/A N/A N/A ○ N/A 
Fonte: Base de referência SDPP e acompanhamento da recolha dos dados dos registos escolares, base de referência e 

acompanhamento dos questionários de alunos e acompanhamento dos questionários autoadministrados pelos professores. 
Nota:  As análises de progressão escolar e de abandono escolar baseiam-se nos alunos do ano-alvo. Apenas os alunos das escolas 

que proporcionavam o 10º ano no Tajiquistão foram incluídos na análise de abandono escolar entre graus de ensino.  
  As diferenças entre médias do grupo SDPP e do grupo de controlo (ou médias SAP/EWS + Envolvimento, Só 

SAP/EWS, e grupo de controlo, se aplicável) foram testadas usando testes-t bicaudais. As análises dizem respeito aos 
conjuntos de professores e alunos nas escolas e nos anos letivos e nos efeitos fixos correlativos Dado que estas 
análises de subgrupos são exploratórias, os limiares de valor estatístico significativo não foram ajustados para 
comparação múltipla. 

+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
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Conclusões de investigação qualitativa 

Durante o segundo ano de implementação da intervenção nas escolas intervencionadas, a equipa SDPP 
realizou um Estudo de investigação qualitativa em cada um dos quatro países a fim de: (1) melhor 
compreender por que razão foram observadas alterações nos comportamentos e atitudes dos estudantes e 
dos professores; e (2) avaliar a forma como os beneficiários e os alvos (estudantes, professores, diretores 
escolares, pais e membros da comunidade) responderam e reagiram às intervenções. Algumas conclusões 
são apresentadas em seguida.  

O que pensam os beneficiários do Sistema de Alerta Rápido? 

As opiniões dos professores foram bastante consistentes nos quatro países. A maioria falou positivamente 
acerca do impacto do SAR e do seu desejo de continuarem a utilizá-lo no futuro. Por exemplo, 75% dos 
professores no Tajiquistão querem continuar a utilizar a ferramenta de classificação do SAR para identificar 
estudantes em risco e 88% indicaram que continuariam a acompanhar estudantes em risco e a comunicar 
com os respetivos pais. Da mesma forma, 90% dos professores em Timor-Leste esperam conseguir 
identificar e acompanhar estudantes em risco no futuro e continuar a comunicar com as famílias. Noventa 
por cento dos professores na Índia consideraram que o SAR foi bastante eficaz mas a maioria expressou a 
necessidade de apoio contínuo por parte dos Defensores da Comunidade (voluntários da comunidade a 
quem é pago um pequeno estipêndio para ajudarem as escolas com as atividades do SDPP).  

Elevadas percentagens de professores nos quatro países indicaram que o SAR identificou corretamente 
estudantes em risco (85% no Camboja, 89% na Índia, 81% no Tajiquistão e 79% em Timor-Leste). Os 
professores em todos os países, à exceção da Índia, expressaram surpresa inicial relativamente a alguns 
dos estudantes individuais identificados como estando em risco. As suas reações variaram entre um valor 
elevado de 77% no Camboja, relativamente aos estudantes identificados, e um valor baixo de 12% na 
Índia. Praticamente todos os professores concordaram que o processo SAR era mais eficaz na 
identificação de estudantes em risco do que o que teriam feito sem as ferramentas de classificação. 
Quando questionados acerca da razão pela qual o SAR era mais eficaz, os professores e os diretores 
escolas indicaram a sua incompreensão inicial do abandono escolar e dos fatores que colocaram os 
estudantes em risco de abandono escolar. Quase unanimemente, indicaram que a participação no SDPP 
mudou a sua compreensão e sensibilização, não só no que diz respeito aos fatores que contribuem para o 
abandono escolar mas também no que diz respeito à sua responsabilidade de apoiar os estudantes em risco 
para permanecerem na escola. 

Quando questionados acerca de qual o componente mais eficaz do SAR, uma elevada percentagem do 
pessoal escolar, pais e membros da comunidade nos quatro países identificou uma melhoria da 
comunicação entre a escola e as famílias. Consideraram que o SAR foi especialmente útil na melhoria dos 
padrões de assiduidade dos estudantes. Tal como um professor partilhou na Índia, "Os estudantes estão 
mais cientes da importância de virem à escola porque acham que o seu registo escolar será partilhado 
com os pais". No geral, o pessoal escolar e os membros da comunidade nos quatro países indicaram uma 
elevada fidelidade quando da implementação dos procedimentos de comunicação.  

Os pais e os estudantes confirmaram um nível acrescido de contacto com as escolas, especialmente no 
que diz respeito ao absentismo dos estudante. Por exemplo, mais de 90% dos estudantes no Camboja, 
Índia e Timor-Leste reportaram que as suas famílias foram contactadas quando faltaram à escola e 83% 
dos estudantes no Tajiquistão confirmaram que os pais foram eram notificados sempre que faltavam à 
escola. Embora os pais não tenham ficado sempre satisfeitos com as razões do aumento de comunicação, 
a maioria dos pais em todos os países reparou que este aumento de contacto lhes permitia aperceberem-se 
da importância de monitorizar os padrões de assiduidade dos filhos. Em todos os países, à exceção da 
Índia, os pais repararam que a interação com o pessoal escolar teve um impacto positivo no seu apoio ao 
trabalho escolar dos filhos e na assiduidade contínua. Embora muitos pais tenham reparado, inicialmente, 
que ficaram surpresos e até mesmo incomodados com o contacto da escola, ajudou-os a aperceberem-se 
de que, se os professores se preocupavam tanto com os seus filhos, talvez também eles se devessem 
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preocupar com a educação dos mesmos.  A resposta foi mais surpreendente no Camboja, em que mais de 
95% dos professores e todos os diretores escolares acreditavam que o contacto com os pais promoveu 
alterações no comportamento dos estudantes: a sua assiduidade melhorou, estiveram mais atentos nas 
aulas, estudaram mais e apresentaram atitudes mais positivas acerca da escola.  

Embora nem sempre satisfeitos com o aumento da monitorização da sua assiduidade escolar, a maioria 
dos estudantes no Camboja, Tajiquistão e Timor-Leste identificaram um aumento do apoio dos pais como 
consequência do contacto entre a escola e os pais. A maioria dos estudantes na Índia também considerou 
ter recebido mais apoio dos pais devido à comunicação entre a escola e os pais, embora os pais tenham 
indicado que esta comunicação não teve qualquer impacto no apoio que davam aos filhos. A maioria dos 
estudantes nos quatro países também mencionou uma relação melhor e mais positiva com os professores 
desde que o SAR foi implementado nas escolas. 
 
O que pensam os beneficiários dos Programas de envolvimento? 
 
Laboratórios informáticos (LI) no Camboja  
Praticamente 100% dos estudantes em risco expressaram orgulho nas suas competências de TI recém-
adquiridas e sugeriram que estas competências os ajudaram noutras aulas e serão altamente úteis no 
futuro. Quando questionados acerca de como a sua participação nos LI melhorou o seu desempenho 
escolar, identificaram aspetos como uma melhoria nos cálculos, prática de Khmer e Inglês e a 
oportunidade de aceder a informações para outras disciplinas. Indicaram que os LI foram um incentivo 
para irem à escola e consideraram que os LI influenciaram positivamente as decisões dos pais ao ponderar 
a sua participação contínua na escola. Os LI eram também populares com estudantes que, eventualmente, 
abandonaram a escola. Estes indicaram que, apesar de terem abandonado a escola, as aulas nos LI foram 
um forte elemento dissuasor do abandono. Os professores consideraram que as aulas nos LI eram 
divertidas para os estudantes e importantes na redução do absentismo. Sugeriram também os LI ajudaram 
os professores a preparar mais adequadamente as aulas. Praticamente todos os professores e diretores 
escolares consideraram que os computadores tiveram um impacto positivo na tomada de decisões dos pais 
ao ponderarem se deveriam manter os filhos na escola. Apesar de cerca de 70% terem reportado que 
convidaram os pais a visitar os LI, apenas 10% dos pais inquiridos indicaram que tinham sido convidados 
a ir aos LI na escola. Não obstante, mais de 90% dos pais tinham conhecimento da participação dos filhos 
nas aulas de informática e estavam satisfeitos pelo facto de os filhos terem esta oportunidade de adquirir 
competências informáticas. 
 
Atividades de enriquecimento na Índia e em Timor-Leste (AE) 
Os estudantes em Timor-Leste mostraram-se extremamente entusiasmados com o programa de atividades 
extracurriculares da escola. Mais de 90% dos estudantes participaram uma vez por semana ou mais. As 
raparigas tinham preferência pelo canto e pelo desenho, enquanto os rapazes selecionaram os trabalhos 
manuais e os jogos como a sua preferência. Quando questionados acerca de como as atividades de 
enriquecimento melhoraram o seu desempenho, quer os rapazes quer as raparigas repararam numa 
melhoria nas competências de leitura, desde a manipulação táctil de letras à reorganização de partes de 
histórias, expandindo os seus conhecimentos acerca da ciência e do ambiente e reforçando a sua 
confiança, promovendo uma participação mais ativa nas aulas regulares. Mais de 85% dos pais afirmaram 
ter observado o programa e acreditavam que tinha motivado os filhos a irem à escola, "abrindo as suas 
mentes" a novas ideias e aumentando a sua confiança. Os professores repararam no impacto positivo que 
a abordagem de ensino e aprendizagem interativos teve nos estudantes. Dois terços indicaram que 
ajudaram a implementar as AE e todos reportaram que tentaram utilizar as abordagens de 
ensino/aprendizagem nas aulas regulares. 
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As conclusões foram semelhantes na Índia. Os estudantes mostraram-se entusiasmados, as taxas de 
participação foram elevadas e a abordagem prática e interativa utilizada na implementação das atividades 
foi transportada para as aulas regulares por muitos dos professores que indicaram que as AE melhoraram 
significativamente a disciplina dos estudantes. Os estudantes indicaram que as AE os ajudaram nos seus 
estudos, especialmente com a língua Hindi. A maioria dos estudantes (67%) reportou uma melhoria na 
assiduidade. No entanto, a maioria dos estudantes que, eventualmente, abandonou a escola, afirmou que 
as AE não influenciaram a sua decisão; na verdade, 38% dos estudantes que abandonaram a escola 
reportaram que os pais os exortaram a não participar nas AE. Apesar deste facto, a maioria dos pais 
considerou que as AE ajudaram os filhos nos estudos regulares e indicaram que os filhos pareciam estar 
mais entusiasmados em ir à escola nos dias em que as AE eram realizadas. 
 
Explicações depois da escola no Tajiquistão (EdE) 
Elevadas percentagens de professores e estudantes referiram uma influência positiva na aprendizagem dos 
estudantes resultante das EdE. Aproximadamente 100% dos estudantes (em risco de abandono escolar) 
afirmaram que a abordagem interativa e orientada para a resolução de problemas nas sessões de 
explicações melhorou as suas capacidades de pensamento, aumentou a sua confiança e reforçou a 
motivação de aprender, bem como a sua relação com os explicadores, sendo que todos estes efeitos foram 
transferidos para as restantes aulas. Sublinharam também que gostaram tanto das sessões de explicação 
que participaram nas mesmas mesmo sem a hora de recreio adicional. A maioria dos professores 
confirmou o que os estudantes relataram: melhoria na assiduidade dos estudantes; melhoria na disciplina 
na sala de aula; maior envolvimento e maior motivação para aprender. Os professores reconheceram o 
valor das metodologias de aprendizagem utilizadas nas EdE e cerca de 95% dos professores 
implementou-as nas aulas regulares. Todos os pais afirmaram ter conhecimento das EdE e consideraram 
que as EdE melhoraram a assiduidade e desempenho dos filhos na escola. Aperceberam-se de uma 
melhoria das atitudes dos filhos para com a escola, do valor das novas disciplinas às quais os filhos 
estavam expostos, os filhos aprenderam a jogar xadrez e a sua assiduidade melhorou. Os pais também 
concordaram, unanimemente, que tinham uma maior consciência da importância de apoiarem a 
aprendizagem dos seus filhos e consideraram as EdE uma ferramenta importante para a redução do 
abandono escolar na sua comunidade. 
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VII. Implicações das conclusões destas análises  
O programa SDPP implementado no Camboja, Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste visava reduzir o 
abandono escolar e os resultados intermédios associados ao abandono escolar. Em todos os 
quatro países do programa SDPP, as intervenções incluíam um SAP/EWS para identificar alunos 
de risco de abandono escolar, monitorizar o seu progresso, e agir quando eles dessem mostras de 
se estarem a debater com dificuldades. O SAP/EWS era complementado por uma segunda 
intervenção em cada país destinada a aumentar o envolvimento dos alunos - a motivação para 
irem à escola, participarem e aprenderem. Na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste isto incluía 
programas de melhoramento (incluindo tutoria) e atividades recreativas. No Camboja isto incluía 
formação em computadores num subgrupo de escolas do programa.  

O SDPP colocava a hipótese de que o apoio académico e social em conjunto com atividades 
adicionais de empenhamento dos alunos de risco e mudanças nas práticas dos professores, 
permitiriam melhorar as atitudes e comportamentos dos alunos, o que se traduziria num maior 
empenhamento dos alunos e num mais reduzido abandono escolar. A avaliação do SDPP 
examinou a eficácia do programa SDPP usando um ensaio controlado aleatório no qual os 
resultados de alunos e professores em escolas aleatoriamente designadas para proporcionarem os 
serviços SDPP eram comparados aos de professores e alunos em escolas aleatoriamente 
atribuídas a grupos de controlo que funcionavam normalmente.  

Esta secção resume as conclusões, têm em consideração fatores que possam explicar por que 
razão o SDPP não reduziu o abandono escolar geral na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste e debate 
as interpretações e implicações do impacto favorável no abandono escolar no Camboja. 

A. Resumo das conclusões  

O SDPP examinou a eficácia do programa SDPP nos resultados nas áreas onde o programa se 
destinava a ter efeitos, relativamente a práticas dos professores, atitudes dos alunos de risco em 
relação à escola, empenhamento dos alunos na escola, e abandono escolar. O resultado para as 
medidas primárias de eficácia em cada uma destas áreas pode ser resumido e observado no 
Quadro VII.1 e no texto que se segue. Um resumo das conclusões é igualmente apresentado na 
Imagem VII.1., utilizando a Teoria da mudança apresentada pela primeira vez na Secção II. A 
espessura do limite de cada caixa indica o número de países nos quais o SDPP teve um impacto 
favorável estatisticamente significativo ou marginalmente significativo nos resultados primários 
e secundários no domínio apresentado.  

Em cada um dos quatro países, o SDPP teve impacto particularmente num dos dois 
resultados de nível elevado – abandono escolar e assiduidade. No Camboja, o abandono 
escolar foi reduzido e, na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste, a assiduidade foi melhorada.  
 
Nos quatro países, o SDPP afetou positivamente quase todos os indicadores de resultados 
primários e a maioria dos indicadores adicionais. O impacto pretendido ocorreu em 7 dos 8 
indicadores primários e em 9 dos 14 indicadores adicionais. 
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Quadro VII.1. Impacto do programa SDPP nas medidas primárias da eficácia do programa 
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Só 
SAP/EWS 

SAP/EWS + 
Envolvimento 

(Computadores) 
   

Práticas de prevenção de abandono 
escolar pelos professores +++ +++ 

○ ○ +++ 

Atitudes dos alunos de risco face 
à escola    

   

Atitudes emocionais face à escola ○ ○ +++ ++ ○ 
Atitudes cognitivas face à escola ○ ○ ○ ○ ○ 
Atitudes comportamentais face à escola ○ ○ ○ ○ +++ 
Assiduidade      

Geral ○ ○ +++ + ++ 
Alunos de risco ○ ○ +++ ○ +++ 

Abandono escolar      
 Geral -- -- -- ○ ○ ○ 
 Alunos de risco -- -- -- ○ ○ ○ ○ 
+ + +/+ +/+ As estimativas de impacto são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
— — —/— —/— As estimativas de impacto negativas são estatisticamente significativas ao nível 0,01/0,05/0,10. 
 
Quadro VII.2. Impactos do Programa SDPP nas medidas adicionais do resultado  
 Camboja Índia Tajiquistão Timor-Leste 

Apenas 
SAR 

SAR + 
Envolvimento 
(Informática) 

   

Resultados dos professores 
auto-eficácia dos professores ○ + ○ ○ ++ 
sentido de responsabilidade dos 
professores 

+++ +++ ○ — ○ 

práticas de prevenção do abandono 
escolar do administrador 

+++ +++ ○ ++ ○ 

auto-eficácia do administrador ○ ○ ○ ○ ○ 
sentido de responsabilidade do 
administrador 

○ +++ ○ ○ ○ 

atitudes dos estudantes em relação à escola 
Perceções dos estudantes em risco 
do apoio dos pais 

○ + +++ ○ ○ 

Perceções dos estudantes em risco 
do apoio dos professores 

+++ ○ +++ ○ ○ 

Perceção da formação em 
informática 

○ ++ N/A N/A N/A 

envolvimento dos estudantes 
Desempenho em matemática ○ ○ ○ ++ ○ 
Desempenho em línguas ○ ○ ○ ○ ○ 
Desempenho em línguas 2 ○ ○ ○ ○ ○ 
Comportamento ○ ○ ○ ○ ○ 
Abandono escolar 
progressão ○ + ○ ○ ○ 
Abandono escolar entre anos 
escolares  N/A N/A 

N/A ○ N/A 

+ + +/+ +/+ Impacto positivo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Impacto negativo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
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Em todos os quatro países, o SDPP afetou de forma diferente, mas positiva, todos os 
resultados intermédios bem como o próprio abandono escolar. Mesmo em países onde não se 
registou um impacto significativo de abandono escolar, registaram-se mudanças desejadas nas 
atitudes e comportamentos de professores e alunos associadas à prevenção do abandono escolar. 
Dos 14 indicadores primários e adicionais medidos, houve impacto positivo em seis no Camboja, 
onde o abandono escolar foi reduzido e houve impacto positivo em 4 indicadores em cada um 
dos restantes quatro países. 
 
Práticas dos professores. O programa SDPP teve um impacto positivo significativo nas práticas 
de prevenção do abandono escolar pelos professores em ambos os grupos SDPP no Camboja e 
teve um pequeno impacto positivo em Timor-Leste. O programa SDPP não afetou as práticas de 
prevenção do abandono escolar pelos professores na Índia ou Tajiquistão. 

O SDPP melhorou as práticas de prevenção do abandono escolar pelos professores em quase 
todos os subgrupos de professores no Camboja. Em Timor-Leste, o SDPP teve efeito positivo 
nos professores Homens, professores a tempo inteiro e professores em escolas com baixa 
percentagem de alunos de risco, bem como nos professores em escolas remotas ou não-remotas.  

O programa também teve impacto positivo no sentimento de autoeficácia e no sentido de 
responsabilidade dos professores no Camboja, um efeito positivo no sentido de responsabilidade 
dos administradores escolares no Camboja, e um efeito positivo no sentimento de autoeficácia 
dos professores em Timor-Leste.  

Atitudes dos alunos. O programa SDPP teve um impacto positivo significativo nas atitudes 
emocionais dos alunos de risco em relação à escola, na Índia e Tajiquistão, mas não nas restantes 
atitudes dos alunos naqueles países. O programa SDPP teve um impacto positivo nas atitudes 
comportamentais em relação à escola em Timor-Leste, mas não nas restantes atitudes dos alunos. 
O programa SDPP não afetou as atitudes dos alunos no Camboja. 

O impacto positivo do SDPP nas atitudes emocionais dos alunos de risco face à escola registou-
se nos alunos Mulheres e nos alunos que não estavam Acima Da Idade na Índia e Tajiquistão, 
nos alunos que não eram de Baixa Casta e em escolas com baixa percentagem de alunos de risco 
na Índia, nos alunos em escolas com baixas e altas percentagens de alunos de risco no 
Tajiquistão, nos alunos em escolas remotas e em escolas não-remotas na Índia, e nos alunos em 
escolas remotas no Tajiquistão.  

O SDPP melhorou as atitudes cognitivas face à escola para Alunos Acima da Idade no Camboja.  

O SDPP melhorou as atitudes comportamentais dos alunos face à escola na maior parte dos 
subgrupos na Índia, e nos alunos em escolas com elevada percentagem de alunos de risco no 
Tajiquistão. 

O programa igualmente melhorou as perceções de apoio dos alunos de risco por parte dos seus 
professores (no grupo Só SAP/EWS) e por parte dos seus pais (no grupo SAP/EWS + laboratório 
de computadores) no Camboja e Tajiquistão. No Camboja, o SDPP melhorou também as 
perceções dos alunos sobre o valor da formação em computadores.  
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Envolvimento dos alunos. O programa SDPP teve um impacto significativo na assiduidade 
diária dos alunos na Índia e Timor-Leste, bem como um impacto marginalmente significativo no 
Tajiquistão. O programa SDPP não afetou a assiduidade no Camboja.27 

O SDPP teve um impacto na assiduidade na maior parte dos subgrupos na Índia, Tajiquistão e 
Timor-Leste. Não houve qualquer padrão discernível para os subgrupos naqueles países.  

O SDPP também melhorou o desempenho a matemática no Tajiquistão, em geral e para os 
alunos de risco.  

Abandono escolar. O programa SDPP reduziu de forma significativa o abandono escolar entre 
os alunos das escolas SAP/EWS e teve um impacto favorável e marginalmente significativo no 
abandono escolar dos alunos das escolas SAP/EWS + laboratórios de computadores no Camboja. 
O programa SDPP não afetou o abandono escolar na Índia, Tajiquistão, ou Timor-Leste. 

No Camboja, o SDPP melhorou o abandono escolar quer para alunos Homens quer para 
Mulheres no grupo Só SAP/EWS, nos alunos que não estão Acima da idade no grupo Só 
SAP/EWS e grupo SAP/EWS + laboratórios de computadores, nos alunos em escolas com baixa 
percentagem de alunos de risco no grupo Só SAP/EWS, e nos alunos em escolas remotas do 
grupo SAP/EWS + laboratório de computadores. Na Índia, o SDPP melhorou o abandono escolar 
dos alunos em escolas com baixa percentagem de alunos de risco.  
O SDPP também melhorou a passagem de ano dos alunos no grupo SAP/EWS + laboratórios de 
computadores no Camboja e abandono escolar entre anos escolares para estudantes que não se 
encontram em risco no Tajiquistão, incluindo raparigas e estudantes com idade acima do normal. 

  

                                                
27 O impacto na assiduidade dos estudantes no Camboja não foi estatisticamente significativo. Embora a teoria da 

mudança pressuponha que a assiduidade dos alunos na escola é um dos fatores que influencia a sua decisão de 
permanecer na escola, a assiduidade e o abandono escolar são duas medidas diferentes (mas frequentemente 
relacionadas). A assiduidade não tem necessariamente de melhorar para os estudantes realizarem os exames finais e/ou 
inscreverem-se no ano escolar seguinte, que são as medidas do abandono escolar. 
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Imagem VII.1. Modelo concetual do SDPP com os impactos do programa 

 
 
Notas: A espessura do limite de cada caixa indica o número de países nos quais o SDPP teve um impacto favorável 

estatisticamente significativo ou marginalmente significativo nos resultados primários e secundários no domínio 
apresentado. Alguns resultados foram medidos de forma diferente em cada país.  

 

 

 

 

 

 

 

 
a O abandono escolar inclui a medida principal de abandono escolar em cada país. O SDPP reduziu o abandono escolar no Camboja.  
b A assiduidade é a média de assiduidade diária durante todo o ano escolar. O SDPP melhorou a assiduidade na Índia, Tajiquistão e 

Timor-Leste.  
c Os estudantes receberam uma pontuação pelo seu desempenho e comportamento atribuída pelos professores em todos os países,  

à exceção da Índia. O SDPP não afetou o comportamento em nenhum dos países.  
d O desempenho a matemática e a línguas é medido de forma diferente em cada país. O SDPP melhorou as pontuações em álgebra 

no Tajiquistão.  
e As atitudes e aspirações dos estudantes são medidas apenas para estudantes em risco e incluem as atitudes emocionais, cognitivas 

e comportamentais dos estudantes para com a escola. O SDPP produziu melhorias no envolvimento emocional dos 
estudantes na Índia e no Tajiquistão e no envolvimento comportamental dos estudantes em Timor-Leste.  

f  Práticas de prevenção de professores e administradores e perceções dos estudantes em risco do apoio dos professores. O SDPP 
melhorou as práticas de prevenção de professores e administradores no Camboja e as práticas de prevenção de 
administradores no Tajiquistão. O SDPP melhorou as perceções dos estudantes em risco do apoio dos professores nas 
escolas de apenas SAR no Camboja e na Índia.  

g O apoio dos pais é medido pela escala de perceções dos estudantes em risco do apoio dos pais. O SDPP teve um impacto positivo 
nesta escala no Camboja e na Índia.  

h  Auto-eficácia e sentido de responsabilidade de professores e administradores. O SDPP melhorou o sentido de responsabilidade 
dos professores em escolas de SAR e SAR + Informática e o sentido de responsabilidade dos administradores em 
escolas de SAR + Informática no Camboja. Melhorou igualmente o sentimento de auto-eficácia dos professores em 
Timor-Leste e nas escolas de SAR + Informática no Camboja.  

Conhecimento e sensibilização de professores, pais e comunidadeh 
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Foram detetados impactos significativos neste domínio em dois países SDPP 

Foram detetados impactos significativos neste domínio num país SDPP 

Foram detetados impactos significativos neste domínio em três países SDPP 



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 93 
 

B. Fatores contextuais que possam estar relacionados com as conclusões de 
impacto observadas 

O programa SDPP teve impactos favoráveis no abandono escolar no Camboja e apenas em 
um subgrupo na Índia, mas não no Tajiquistão ou Timor-Leste. As interpretações e 
implicações do impacto favorável no abandono escolar no Camboja serão discutidas na secção 
seguinte. Contudo, será também útil considerar fatores que podem explicar por que é que o 
SDPP não reduziu o abandono escolar entre os alunos, em geral, na Índia, Tajiquistão, e 
Timor-Leste. Alguns destes fatores são sumariamente analisados mais abaixo.  

Duração da exposição ao programa. Embora o SDPP não reduzisse o abandono escolar teve 
sucesso na melhoria de vários resultados intermédios em todos os países, incluindo a assiduidade 
e algumas das medidas que visavam melhorar as atitudes dos alunos de risco. Dado o programa 
ter tido o efeito pretendido em resultados intermédios, isto pode sugerir que uma maior 
exposição a essa intervenção pode resultar para que se consiga o efeito pretendido sobre o 
abandono escolar. Do ponto de vista de conceção ou design, o SDPP concentrou-se apenas num 
grau escolar na Índia e Tajiquistão, permitindo apenas uma exposição máxima de um ano, aos 
alunos que tomaram parte no programa. Pelo contrário, em Timor-Leste e no Camboja, o alvo 
eram três graus escolares, com alguns grupos de alunos recebendo quase dois anos de exposição 
ao programa. É de realçar que se verificou um impacto no abandono escolar no Camboja.  
É importante salientar que as atitudes dos estudantes em relação à escola e os padrões de 
comportamento são formados ao longo do tempo, começando com a matrícula inicial.  
A introdução das intervenções do SDPP – que combinam atenção e apoio direccionado para os 
adultos, um ambiente escolar acolhedor e actividades que desenvolvem o envolvimento dos 
estudantes – no início da carreira académica dos estudantes, assim como ao longo do percurso 
escolar, pode ajudar a criar percepções positivas da escola e melhores comportamentos. 

Do ponto de vista operacional, a duração da exposição ao programa estava limitada pelas 
interrupções ao calendário letivo. Por exemplo, o fecho não-programado de escolas ocorreu em 
todos os países devido à inclemência meteorológica - inundações no Camboja, calor excessivo na 
Índia, neve no Tajiquistão e chuvas em Timor-Leste. A exposição dos alunos às intervenções do 
programa foi ainda mais limitada por eventos imprevisíveis, tais como uma morte na família real 
no Camboja ou declarações espontâneas de feriados, quer a nível nacional quer a nível local. 
Além do mais, as já elevadas taxas de absentismo dos professores foram exacerbadas nalguns 
países pela prática governamental de retirar professores das escolas para trabalharem nas eleições 
ou noutras campanhas. Em Timor-Leste, o programa de formação de professores do ministério 
da educação provocou semanas e semanas de ausência dos professores das suas salas de aula.  

Entrada em vigor da educação obrigatória na Índia e Tajiquistão. O impacto sobre o 
abandono escolar poderia ter sido menor do que se esperava devido às simultâneas mudanças 
ocorridas no setor educativo. Na Índia, a Lei de 2009 do Direito das Crianças à Educação 
Gratuita e Obrigatória (RTE) estipulava que as crianças entre as idades dos 6 aos 14 anos não 
podiam ser retidas ou expulsas até completarem a educação primária. Muitas escolas 
interpretaram isto como querendo dizer que nenhum nome de aluno deveria ser removido das 



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 94 
 

listas de matrícula, o que teve um óbvio impacto na mensuração do abandono escolar. Estas 
medidas foram acompanhadas por uma série de subsídios e programas de apoio, tais como o 
fornecimento de uniformes escolares, livros, almoços na escola e aulas de recuperação. Embora 
não haja evidência do impacto desta Lei sobre as taxas nacionais de abandono escolar, o SDPP 
constatou que o abandono escolar no 5º ano, na nossa amostra de escolas, nos anos letivos de 
2012-2013 e 2013-2014 era inferior ao esperado nos estádios de planeamento da avaliação, 
baixando dos previstos 26,5% em 2011 no distrito-alvo para 9,3% em 2014 nas escolas do 
projeto SDPP e nas escolas de controlo.  

De igual modo, durante o período de avaliação, o Tajiquistão promulgou a Lei de 
Responsabilidade Parental e reforçou a sua política de educação obrigatória que exigia que todos 
os alunos completassem o nível secundário inferior que termina no 9º ano de escolaridade. 
O SDPP apurou que as taxas de abandono com base nas informações ao nível dos alunos eram 
mais baixas durante o período deste estudo (8,8%) do que as taxas de abandono com base nos 
dados administrativos conjuntos para o período antecedendo o estudo (18,7%) nos distritos-alvo.28 

Estas divergências na taxa de abandono escolar podem ter dificultado a ação do SDPP para uma 
redução ainda maior do abandono escolar.  

Implementação inconsistente do programa SDPP em Timor-Leste. De acordo com a análise 
da fidelidade de implementação (fidelity of implementation (FDI /FOI) do SDPP, a maior parte 
das suas escolas no Camboja, Índia e Tajiquistão atingiram o limiar estabelecido para indicar que 
as intervenções do SDPP tinham sido implementadas de acordo com a sua conceção. Contudo, 
em Timor-Leste, o estudo FDI/FOI apurou que as escolas aparentemente eram inconsistentes na 
aplicação do SAP/EWS para alunos identificados como sendo de risco, em especial em termos 
da comunicação com os pais e nas subsequentes ações de acompanhamento. A implementação 
das atividades curriculares em Timor-Leste foi levemente melhor, embora apenas 76% das 
escolas tivesse reportado que efetuava as suas sessões extracurriculares uma vez por semana, que 
era a frequência pretendida. (School-To-School International 2014). Embora as intervenções 
SDPP tivessem melhorado as atitudes e o empenhamento face à escola, a inconsistente 
implementação das ações de acompanhamento por parte dos professores e a comunicação com os 
pais pode ter diminuído a capacidade do programa para reduzir o abandono escolar. 

Complexidade dos fatores relacionados com o abandono escolar. Dada a complexidade dos 
dados, percursos e contributos que conduzem ao abandono escolar, é possível que os impactos 
nos resultados intermédios dos serviços SDPP não sejam, por si mesmos, suficientes para 
influenciar a decisão do abandono escolar. Em especial, apurou-se que os fatores económicos 
que o SDPP estava contratualmente proibido de abordar - tais como despesas escolares e a 
necessidade de aumentar o rendimento familiar através do desempenho de tarefas domésticas ou 

                                                
28 Os três distritos para os quais se planeou inicialmente o SDPP eram Vose, Temurmalik, and Baljuvon, com 

taxas de abandono escolar de 16,02, 19,02 e 21,04, respetivamente, de acordo com as análises de tendências. Estes 
dados sugerem que as escolas do estudo (que estiveram ativas nestes três distritos assim como Dangara e Kovaling) 
teriam uma taxa de abandono escolar de 18,7%. 
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trabalho doméstico - eram de extrema importância na decisão de abandonar os estudos (Creative 
Associates International 2014c).  

 

C. Implicações das conclusões do estudo 

Em conjunto, estas conclusões têm importantes implicações na utilidade das intervenções SDPP 
na redução do abandono escolar, e sugerem circunstâncias nas quais possam ter maior sucesso. 

Um nível elevado de abandono escolar e baixos níveis de práticas de prevenção criam um 
ambiente favorável ao impacto. O SAP/EWS teve êxito na redução do abandono escolar no 
país com maior taxa de abandono escolar e com as mais baixas taxas de práticas de prevenção de 
abandono escolar pelos professores. Uma interpretação possível das conclusões do SDPP sobre o 
abandono escolar é a de que as intervenções SAP/EWS têm mais sucesso nos países onde os 
professores têm um baixo nível de práticas de prevenção de abandono escolar e nos quais o 
problema do abandono escolar é maior. O Camboja foi o único país SDPP no qual o programa 
SDPP reduziu o abandono escolar. O programa SDPP no Camboja teve igualmente o mais 
elevado impacto nos resultados dos professores, com impacto positivo significativo nas práticas 
de prevenção de abandono escolar pelos professores, bem como nos resultados de professores 
adicionais e de administradores escolares, tais como sentido de responsabilidade de professores e 
de administradores escolares para alunos de risco e práticas de prevenção de abandono escolar 
pelos administradores escolares.  

Como contexto para os resultados destes impactos, o Camboja tinha, com uma larga margem, a 
mais elevada taxa de abandono escolar dos países do SDPP (41% para o grupo de controlo, 
comparados com 8, 9, e 16% na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste, respetivamente) e o Camboja 
tinha também, com uma larga margem, as mais baixas taxas de práticas de prevenção de 
abandono escolar pelos professores (5,94 numa escala de 8 para o grupo de controlo, comparados 
com 7,40, 7,70, e 7,72 na Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste, respetivamente).  

As intervenções SAP/EWS podem fazer a maior diferença num contexto em que fatores 
múltiplos influenciam a capacidade de os alunos permanecerem na escola, incluindo alunos de 
risco que não se sentem apoiados ou empenhados. Nos países onde o abandono escolar é mais 
baixo e as taxas de práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores são mais 
elevadas, os alunos podem estar a abandonar a escola devido a fatores (tais como as forças 
económicas ou fatores relacionados a dificuldades de aprendizagem ou incapacidades físicas) 
que um programa SAP/EWS não consegue influenciar. A ser este o caso, as conclusões são 
importantes pois muitos países em condições de preencher os requisitos de perfil adequados para 
uma intervenção SAP/EWS e, como atrás discutido, para uma implementação de SAP/EWS 
podem necessitar de uma intervenção de baixo custo para mitigar o abandono escolar. Estudos 
futuros devem verificar a robustez destes argumentos noutros países com perfis semelhantes ao 
do Camboja com baixas taxas de práticas de prevenção de abandono escolar pelos professores 
combinadas com uma elevada taxa de abandono escolar. 



Avaliação de Impacto do Programa Piloto de Prevenção de Abandono Escolar em quatro países  Page 96 
 

A combinação de SAP/EWS com uma intervenção de melhoramento dos alunos pode 
produzir mudanças positivas nas atitudes e nos comportamentos relativos ao abandono 
escolar que podem conduzir a uma redução do abandono escolar. Na Índia, Tajiquistão e 
Timor-Leste, as intervenções SAP/EWS conjuntamente com atividades de melhoramento que 
continham um elemento recreativo tiveram sucesso na melhoria de resultados intermédios 
importantes como a assiduidade e as atitudes dos alunos, mas ainda insuficientes para reduzirem 
o abandono escolar.  

 Nos três países onde o SAP/EWS estava em conjugação com atividades de melhoramento e 
atividades recreativas (Índia, Tajiquistão, e Timor-Leste), o SDPP melhorou algumas (mas não 
todas) atitudes dos alunos de risco face à escola, e aumentou a assiduidade. Estas conclusões 
indicam que o SAP/EWS em conjunto com intervenções de melhoramento podem ter impactos 
positivos significativos na experiência educativa dos alunos de risco de abandono escolar. Dado 
que as atitudes dos alunos e a assiduidade são resultados intermédios importantes que a 
investigação tem demonstrado estarem ligados ao abandono escolar a longo prazo, é bem 
possível que os impactos positivos no abandono escolar surjam com uma mais longa exposição 
aos programas SDPP do que aqueles verificados como parte deste estudo. 

Mesmo se os impactos de abandono escolar a longo prazo não surgirem durante o período de 
avaliação, os impactos positivos nos alunos quanto às suas atitudes e assiduidade têm mérito 
próprio. Os alunos têm de estar presentes para poderem aprender na escola. Dado que esta 
intervenção se apoia nos dados administrativos disponíveis para fortalecerem a capacidade dos 
professores centrada nos alunos de risco, é provavelmente menos dispendiosa para implementar 
do que outras intervenções de sucesso para melhorar o empenhamento dos alunos na escola (tais 
como as transferências condicionais de verbas).  

Não foi visível o valor acrescentado de uma intervenção ICT na redução do abandono 
escolar ou para causar as mudanças desejadas nos resultados intermédios. No Camboja, a 
intervenção através dos laboratórios de computadores em conjunto com a intervenção SAP/EWS 
não produziu impactos significativos para além dos que o SAP/EWS conseguiria por si só. 
Alunos e professores no grupo SAP/EWS+Computadores não registaram impactos mais 
positivos em nenhuma das medidas primárias da eficácia do programa em comparação com o 
grupo a quem apenas foi oferecida a intervenção SAP/EWS. Isto sugere que a formação em 
computadores e a existência de um laboratório de computadores não produzem benefícios 
apreciáveis para os alunos de risco além de os motivar a adotarem comportamentos e atitudes 
que possa evitar que abandonem os estudos. Podem ter ocorrido circunstâncias na sua 
implementação que tivessem mitigado os impactos dos laboratórios de computadores, tais como 
a falta de prática interativa de computador, instruções deficientes ou falta de conhecimento pelos 
pais da própria existência dos laboratórios de computadores. Contudo, é notório o resultado de 
que os laboratórios de computadores não criaram resultados significativos, Embora o custo de 
conceção do laboratório de computadores seja relativamente baixo, era consideravelmente mais 
caro do que a intervenção Só SAP/EWS. As conclusões do estudo do SDPP podem sugerir que a 
formação em computadores não compensa o investimento inicial elevado se o foco do 
investimento se dirigir aos resultados dos alunos de risco de abandono escolar.  
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O programa SDPP teve impactos importantes em vários dos resultados primários que se 
destinavam a afetar em todos os quatro países do SDPP, embora o padrão específico dos 
impactos variasse de país para país. Mais importante, o SDPP teve o impacto pretendido no 
abandono escolar nos dois resultados de nível mais elevado visados pelo programa – o abandono 
escolar no Camboja e a assiduidade na Índia, Tajiquistão e Timor-Leste. As conclusões da 
avaliação sugerem que a abordagem do programa SAP/EWS + Melhoramento tem condições 
para melhorar os resultados educativos dos alunos de risco de abandono escolar desde que 
implementada sob circunstâncias apropriadas. Em especial, o SAP/EWS pode ser o mais eficaz 
quando implementado (1) conjuntamente com atividades de melhoramento e recreativas, (2) num 
país com elevadas taxas de abandono escolar e baixas taxas de práticas de prevenção de 
abandono escolar pelos professores, e (3) com uma exposição suficientemente longa para que os 
impactos nos resultados intermédios tenham tempo de se traduzir em impactos no abandono 
escolar. Futuras investigações que busquem identificar quais destes aspetos daqueles programas 
são os mais relevantes, serão valiosas para afinar as intervenções de sucesso usando os 
programas SAP/EWS e os de melhoramento.  

D. Investigação futura sugerida pelas conclusões do SDPP 

O êxito dos programas SDPP no influenciamento de diferentes resultados relacionados com o 
abandono escolar em diferentes contextos nacionais levanta questões importantes que devem ser 
abordadas por investigações futuras acerca de como uma abordagem de prevenção do abandono 
escolar envolvendo uma intervenção SAR complementada por um programa de enriquecimento 
pode ser aperfeiçoada para produzir impactos consistentes e significativos no abandono escolar. 
Estas questões incluem: 

• Será que um período de intervenção mais longo e um período de exposição superior 
produziriam resultados ainda mais favoráveis? 

• Serão os impactos favoráveis no abandono escolar no Camboja robustos noutros países 
que se enquadram no perfil do Camboja de práticas de prevenção do abandono escolar 
insuficientes por parte dos professores combinadas com uma elevada taxa de abandono 
escolar? 

• Será que uma combinação diferente de SAR e atividades de enriquecimento produziria 
efeitos semelhantes? Quais são os efeitos individuais do SAR e dos componentes de 
enriquecimento? Serão os efeitos diferentes de outros tipos de componentes de 
enriquecimento e será que uma intervenção ainda mais otimizada teria impactos 
semelhantes? 
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usando ensaios controlados aleatórios e outros métodos quantitativos e qualitativos.
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