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Sumário executivo 

Nas duas últimas décadas foram feitos progressos consideráveis para aumentar as matrículas na 
escola.  Contudo,  muitas  crianças  não  concluem  os  ciclos  primário  ou  secundário  depois  de  se  
terem matriculado. Em muitos países e regiões, a percentagem de crianças não escolarizadas que 
abandonaram a escola é superior à daquelas que nunca foram matriculadas. Foram efectuadas 
intervenções nos Estados Unidos e no estrangeiro para prevenir o abandono escolar, mas existem 
poucas evidências sobre se funcionam bem, em particular nos países em vias de 
desenvolvimento. 

O  Programa  Piloto  de  Prevenção  do  Abandono  Escolar  (SDPP),  um  programa  multinacional  a  
cinco anos financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), foi concebido para identificar meios com êxito na redução das taxas de abandono 
escolar dos alunos nas escolas primárias e secundárias.1 O seu objectivo é verificar e testar a 
eficácia das intervenções de prevenção do abandono escolar em quatro países – Camboja, Índia, 
Tajiquistão e Timor-Leste – para produzir directrizes programáticas baseadas em evidências para 
as missões da USAID e em países na Ásia e no Médio Oriente. Nos quatro países, o SDPP 
introduziu um sistema de alerta rápido (SAR) e um plano de intervenção de envolvimento dos 
alunos para motivar um maior envolvimento dos alunos, melhor assiduidade e o desejo de 
frequentarem a escola. Este relatório apresenta as conclusões da avaliação do impacto do 
Programa SDPP em Timor-Leste. 
 

Programa SDPP em Timor-Leste 
 

O programa SDPP de Timor-Leste possui duas componentes principais: (1) um SAR, e (2) um 
programa de Actividades Extracurriculares (AEC), que contempla canções, jogos, trabalhos 
manuais e projectos em grupos pequenos (Creative Associates International 2012a; Creative 
Associates International 2012b). O programa SDPP foi direccionado para os alunos dos 4.º, 5.º e 
6.º anos em cinco distritos, uma vez que tanto os anos escolares como as áreas geográficas 
exibiam as taxas de abandono escolar mais elevadas e beneficiariam mais de um programa de 
prevenção do abandono escolar (Shin, Jennifer, Rajani Shrestha e Karen Tietjen 2011b). 

O SAR é composto por três componentes: (1) identificação de alunos em risco de abandono 
escolar; (2) estratégias de primeira resposta; e (3) envolvimento da comunidade. Para a 
Componente 1, o Programa SDPP trabalhou com professores para identificar os alunos em risco 
com base em seis medidas de risco de abandono escolar. Para a Componente 2, o SDPP ajudou 
os professores a utilizar uma abordagem de "acompanhar e accionar" para monitorizar de perto a 
assiduidade, o comportamento e o trabalho nas aulas dos alunos em risco e iniciar actividades de 
"primeira resposta" quando os alunos mostram sinais de dificuldades, desde a atenção na sala de 
aula a contacto com os pais através de carta, telefone e/ou visita ao domicílio, a reuniões de 
gestão de casos com funcionários da escola. A componente 3 centrou-se na sensibilização da 
comunidade para o problema do abandono escolar, trabalhando com as associações de pais e 

                                                
1  O SDPP é implementado pela Creative Associates International, juntamente com os parceiros internacionais 
Mathematica Policy Research e School-to-School International, e os parceiros locais Kampuchean Action for 
Primary Education (KAPE) no Camboja, a Quest Alliance (QUEST) na Índia, e a Care International (CARE) em 
Timor-Leste. A Creative Associates possui um escritório no Tajiquistão que assume as responsabilidades de parceiro 
local nesse país.  
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professores e outros grupos comunitários em actividades de defesa de causas e assegurando o seu 
apoio para as actividades de primeira resposta, através do trabalho estreito com a escola.   

O programa de Actividades Extracurriculares ofereceu actividades de melhoramento a todos os 
alunos dos anos-alvo, com encorajamentos especiais para os alunos identificados como estando 
em risco através do SAR (Creative Associates International 2012a).2. As actividades foram 
programadas antes ou depois da escola, dependendo dos programas educativos. Todas as 
semanas, os alunos participaram em uma ou duas sessões centradas em promover a diversão 
através de canções, jogos e sessões de trabalhos manuais. O programa de AEC pretendia motivar 
as crianças para frequentarem e estarem envolvidas na escola através de actividades estruturadas 
para fomentar a aprendizagem cooperativa, melhorar a autoconfiança e reforçar competências 
básicas. O programa de AEC foi inicialmente conduzido por agentes do SDPP. Durante o 
segundo ano da implementação do programa, professores específicos de cada ano e elementos da 
comunidade lideraram a segunda sessão semanal. Os agentes do SDPP monitorizaram o 
progresso  dos  alunos  em  risco,  registaram  os  níveis  de  participação  e  reuniram-se  pelo  menos  
mensalmente para debater o progresso com os professores principais. A intervenção foi 
desenvolvida considerando os custos e a sustentabilidade para aumentar a probabilidade da 
implementação continuada em Timor-Leste depois do período de financiamento.  

O Programa SDPP esteve activo nas escolas durante três anos lectivos (AL) – AL 2012, AL 2013 
e AL 2014. Os alunos e professores dos anos escolares visados receberam apenas um ano parcial 
de exposição durante o primeiro ano do programa (AL 2012) devido ao calendário do 
lançamento das actividades do programa. Os alunos e professores dos anos escolares visados 
durante o segundo e terceiro anos lectivos receberam o programa para o ano lectivo completo.3  

Durante três anos lectivos de actividade do programa, o Programa SDPP foi direccionado para os 
alunos nos 4.º, 5.º e 6.º anos e respectivos professores. Os alunos nos 4.º e 5.º anos durante o AL 
2012 e o AL 2013 receberam o programa durante mais de um ano (o 6.º ano é o último ano do 
ensino  primário).  Em particular,  a  avaliação  acompanha:  (1)  os  alunos  do  5.º  ano  do  AL 2012 
que continuaram a receber o programa no AL 2013, no 6.º ano; (2) os alunos do 4.º ano do AL 
2012 que continuaram a receber o programa no AL 2013 e no AL 2014, nos 5.º e 6.º anos, 
respectivamente, (3) os alunos do 4.º ano no AL 2013, que continuaram a receber o programa no 
AL 2014, no 5.º ano; e (4) os alunos do 4.º ano no AL 2014.4 A análise centra-se no último ponto 
temporal no qual estes alunos e professores são observados ao longo destes vários anos lectivos. 
O último ponto de observação ocorre no AL 2013 ou no AL 2014 para todos os alunos 
acompanhados pela avaliação. 

                                                
2 Durante o primeiro ano da implementação do SDPP, foi oferecida uma sessão por semana. O SDPP transitou para 
duas sessões por semana no início do segundo ano de implementação.  
3 Os professores e os administradores escolares receberam a primeira formação em Agosto de 2012, a meio do AL 
2012. O SAR teve início em Setembro de 2012 e as actividades extracurriculares começaram em Outubro de 2012 
para os alunos a iniciar os 4.º, 5.º e 6.º anos no AL 2012. Para os alunos a iniciar os 4.º, 5.º e 6.º anos no AL 2013 e 
no AL 2014, tanto o SAR como as actividades extracurriculares tiveram início em Janeiro.  
4 A avaliação não se centra nos alunos do 6.º ano do AL 2012 porque não receberam o programa durante um ano 
lectivo completo. 
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O SDPP avaliou a fidelidade da implementação (FdI) das componentes SAR e actividades 
extracurriculares durante as visitas de campo realizadas em Maio, Outubro e Novembro de 2014. No 
geral, as escolas implementaram o SAR de forma irregular: a proporção de escolas que alcançou os 
níveis limiares para identificar os alunos em risco e acompanhar a assiduidade foi elevada (93% para 
ambos),  mas  a  proporção  das  escolas  que  alcançou os  níveis  limiares  para  comunicar  com os  pais  e  
tomar medidas de acompanhamento foi muito baixa (8% e 26%, respectivamente) (Creative Associates 
International e School-to-School International 2015). Os resultados da FdI sugerem que as actividades 
extracurriculares foram suficientemente bem implementadas, apesar de haver espaço para melhorias, 
em particular na frequência com a qual o programa de actividades extracurriculares foi realizado. 
Apenas 76% das escolas afirmou realizar as actividades extracurriculares semanalmente, tal como 
pretendido (Creative Associates International e School-to-School International 2015). 

Concepção da avaliação 

O SDPP partiu da hipótese de que o apoio social e académico, combinado com actividades de 
enriquecimento adicionais para os alunos em risco e mudanças nas práticas dos professores, melhoraria 
as atitudes e comportamentos dos alunos, traduzindo-se num maior envolvimento dos alunos e 
abandono escolar reduzido. Orientado por este modelo conceptual, o SDPP definiu a avaliação do 
impacto para abordar cinco questões principais da investigação: 

1. O SDPP melhora o comportamento e atitudes do professor? 

2. O SDPP melhora as atitudes do aluno?  
3. O SDPP melhora o envolvimento do aluno na escola associado à retenção, como a assiduidade? 

4. O SDPP melhora a taxa de abandono escolar?  
5. Quais são os impactos do SDPP para os alunos que apresentam mais risco de abandonar a 

escola? 
A  avaliação  do  SDPP  abordou  estas  questões  de  investigação  usando  um  Estudo  de  Controlo  
Aleatorizado (ECA) onde os resultados dos alunos e professores em 97 escolas designadas de forma 
aleatória para fornecer serviços do SDPP foram comparados aos dos professores e alunos em 94 
escolas atribuídas de forma aleatória a um grupo de controlo que fornece serviços da forma habitual.5 
Com a atribuição aleatória, a exposição ao SDPP não está directamente relacionada com as opções 
ou características pré-existentes dos participantes do estudo, permitindo a atribuição ao programa de 
quaisquer diferenças observadas nos grupos experimental-controlo nos resultados. 

Recolha de dados 

Os dados utilizados neste relatório foram recolhidos nos registos escolares e através de entrevistas 
com os professores e alunos em risco. O SDPP recolheu dados cinco vezes em todas as 191 escolas 
no estudo durante quatro anos lectivos, entre o AL 2012 e o AL 2015, para seguir as quatro coortes 
de alunos que estiveram expostas à intervenção do SDPP durante pelo menos um ano lectivo 
completo e incluídas nas análises. O SDPP recolheu informações nos registos escolares de 37 861 
alunos e realizou entrevistas junto de 7387 alunos em risco e 1444 professores e administradores.6 
Todos os resultados finais foram medidos durante o AL 2013 ou 2014 para as quatro coortes seguidas 
                                                
5 Das 94 escolas atribuídas de forma aleatória ao grupo de controlo, uma escola abandonou a amostra do estudo 
durante o AL 2013. 
6 Consulte o Anexo A para mais pormenores sobre a recolha de dados. Foi usado na análise um subgrupo elegível do total 
de alunos e professores recolhidos. 
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(alunos do 5.º ano no AL 2012, alunos do 4.º ano no AL 2012, alunos do 4.º ano no AL 2013 e alunos 
do 4.º ano no AL 2014). 7 
O SDPP e as escolas do grupo de controlo apresentavam características comparáveis na situação de 
referência durante o AL 2012 sem evidência de diferenças sistemáticas entre os grupos. A escola típica 
do grupo SDPP tem matriculados cerca de 251 alunos, em comparação com os cerca de 260 alunos nas 
escolas do grupo de controlo. A escola média do grupo SDPP possui 41 alunos no 4.º ano, 34 alunos no 
5.º ano e 30 alunos no 6.º ano, em comparação com os 42, 40 e 33 alunos nas escolas do grupo de 
controlo, respectivamente. As escolas do grupo SDPP tinham uma média de 9 professores, em 
comparação com os 10 professores nas escolas do grupo de controlo. A maioria das escolas do estudo 
possui programas de alimentação escolar, mas poucas possuem outros programas de assistência externa 
activos. 

Impactos do SDPP 

A concepção do programa e a avaliação do impacto foram orientadas por um modelo conceptual das 
actividades do Programa SDPP e como podem afectar os resultados dos alunos 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 alunos em relação à escola e 
aspirações educativas. Estas atitudes dos alunos traduzem-se no envolvimento dos alunos na escola, 
incluindo  a  sua  assiduidade,  comportamento  e  desempenho  académico.  As  interacções  complexas  e  
cumulativas destes factores contribuem para a capacidade, desejo e decisão dos alunos em permanecer 
na escola ou abandoná-la. 
A avaliação fez uma estimativa dos impactos do SDPP nos resultados dos professores, nas atitudes dos 
alunos, no envolvimento dos alunos na escola e no abandono escolar. Em cada domínio, o SDPP 
centra-se num pequeno grupo de resultados-chave, identificados antes do início da análise. 

As caixas de texto e os números abaixo resumem as principais medidas de eficácia e as conclusões dos 
mesmos em domínios relacionados com as práticas dos professores, as atitudes dos alunos em risco em 
relação à 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 alunos 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 o grupo experimental e de controlo. 
Apresentamos também aumentos ou diminuições de percentagem nos principais resultados 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 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% devida ao acaso (e não ao Programa SDPP). As estimativas do impacto são 
descritas como marginalmente significativas se a probabilidade que é devida ao acaso (e não ao 
Programa SDPP) se situar entre 5 e 10%. 

                                                
7 Foi usado na análise um subgrupo elegível do total de aluno e professores. 
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O SDPP teve um impacto estatisticamente significativo nas práticas de prevenção do 
abandono escolar do professor (Figura ES.1), mas não teve impacto nas práticas de 
prevenção do abandono escolar do administrador.  Apesar das classificações elevadas nesta 
escala – que mede se os professores denunciam envolvimento em comportamentos que podem ajudar 
alunos em risco a ter sucesso escolar – tanto no grupo SDPP (7,87 em 8), como no grupo de controlo 
(7,72  em  8),  a  diferença  entre  grupos  é  estatisticamente  importante.  Mesmo  sem  o  SDPP,  os  
professores podem estar a implementar a maioria das práticas de prevenção do abandono escolar 
medidas  por  esta  escala,  e  o  SDPP  apenas  as  alterou  ligeiramente;  ou,  as  classificações  da  escala  
podem ser artificialmente elevadas em ambos os grupos porque são baseadas em autodeclarações em 
vez de na observação directa.  
Figura ES.1. Impacto do Programa SDPP de Timor-Leste nas práticas de prevenção do abandono 
escolar dos professores (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de dados 

nos registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 

[VALOR]*** 7.72

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Po
nt

ua
çã

o 
nu

m
a 

es
ca

la
 d

e 
oi

to
 p

on
to

s

SDPP group Control group

Eficácia do SDPP na influência dos resultados dos professores 

Pergunta principal da investigação 

O SDPP afectou as práticas de prevenção do abandono escolar por parte dos professores? 

Medida principal da eficácia do Programa SDPP 

· Nível de adesão dos professores às práticas de prevenção do abandono escolar  

Medidas adicionais de eficácia do Programa SDPP 

· Percepção do professor da auto-eficácia 
· Percepção do professor da responsabilidade  
· Práticas de prevenção do abandono escolar, percepção da auto-eficácia e percepção da 

responsabilidade por parte do administrador 
 

Grupo SDPP Grupo de controlo 

7.87*** 



 

Conclusões da Avaliação do Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar em Timor-Leste  Página xiv 
	

Nota: a análise é baseada nos professores principais dos 4.º, 5.º e 6.º anos, de matemática e de línguas durante o AL 2013 e AL 
2014. A amostra inclui 412 professores para o grupo do SDPP e 406 para o grupo de controlo 

 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores médios são 
ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos professores nas escolas e no 
ano lectivo e os efeitos fixados por ano. Para uma apresentação em tabela destas conclusões consulte a Tabela H.5 do Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
A avaliação também analisa a percepção da auto-eficácia dos professores e administradores (capacidade 
para responder a factores relacionados com o abandono escolar) e a perceção da responsabilidade (se 
percebem que era sua função evitar que os alunos em risco abandonassem a escola). O Programa SDPP 
teve um impacto positivo estatisticamente significativo na percepção da auto-eficácia dos 
professores, mas não na percepção de responsabilidade dos mesmos.  

 
O SDPP teve um impacto positivo estatisticamente significativo nas atitudes 
comportamentais dos alunos em risco, mas não teve impacto nas atitudes cognitivas ou 
emocionais em relação à escola (Figura ES.2). Estas medidas das atitudes dos alunos em 
relação à escola – que foram captadas questionando os alunos identificados como estando em 
risco de abandono escolar com base em características da situação de referência – poderiam ter 
mudado devido a alterações nas atitudes e práticas dos professores ou pais ou devido a 
actividades de intervenção.8 Nas atitudes comportamentais em relação à escala escolar, os alunos 
em risco nas escolas SDPP concordaram com 80% das perguntas, em comparação com 76% para 
os alunos nas escolas de controlo, uma diferença estatisticamente diferente.9  

                                                
8 As três medidas das atitudes dos alunos são elaboradas a partir das respostas a um inquérito feito a uma amostra de 
alunos em risco em cada coorte. Este inquérito é explicado mais detalhadamente no Anexo técnico – Secção A.  
9 A concordância indica sentimentos e acções mais positivos em relação à escola. 
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Pergunta principal da investigação  

O SDPP afectou as atitudes dos alunos em risco em relação à escola? 
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· Atitudes emocionais em relação à escola (por ex., o aluno gosta da escola)  
· Atitudes cognitivas em relação à escola (por ex., o aluno adapta melhor os hábitos de 

estudo)  
· Atitudes comportamentais em relação à escola (por ex., o aluno cumpre as exigências e 

regras da escola) 

Medidas adicionais de eficácia do Programa SDPP 

· Percepções dos alunos em relação ao apoio do professor 
· Percepções dos alunos em relação ao apoio parental 
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Figura ES.2. Impacto do Programa SDPP de Timor-Leste nas atitudes dos alunos em risco em relação à 
escola (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: inquéritos do SDPP aos alunos na situação de referência e de acompanhamento, Maio de 2013 e Setembro de 2014; 

recolha de dados nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, Maio de 2013, 
Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. A amostra inclui 3226 alunos em risco para o grupo do SDPP e 3006 alunos em risco para o grupo de controlo.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Os impactos foram ajustados para comparações múltiplas utilizando o método 
Benjamini-Hochberg. Para uma apresentação em tabela destas conclusões consulte a Tabela H.5 do Anexo. 

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

 
O SDPP também mediu as percepções dos alunos em relação ao apoio prestado pelos seus pais e 
professores e concluiu que não existiam impactos nestas medidas secundárias das atitudes dos 
alunos em Timor-Leste.  
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O SDPP melhorou a assiduidade para os alunos expostos ao programa e, em particular, teve 
impacto nos alunos em risco (Figura ES.3). A diferença na taxa média da assiduidade diária – 82% 
para os alunos dos anos visados no grupo SDPP em comparação com os 80,3% para os alunos no 
grupo de controlo – foi estatisticamente significativa. Para os alunos em risco de abandono escolar, 
estas taxas foram inferiores – 78,9% para os alunos no grupo SDPP em comparação com os 76,6% 
para os alunos no grupo de controlo; esta diferença também foi estatisticamente significativa.  

Ambos os elementos do SDPP – o SAR e as AEC – poderão ter contribuído para os impactos do SDPP 
nas atitudes comportamentais do alunos em relação à escola e à assiduidade. As actividades de diversão 
e recreativas podem ter atraído os alunos para irem à escola com mais frequência do que se não 
existissem. Contactar os pais quando os alunos estão ausentes pode ter induzido os alunos em risco a 
irem à escola com mais frequência.  

Figura ES.3. Impacto do Programa SDPP de Timor-Leste na assiduidade diária, geral e por situação de 
risco (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 

2014. A amostra inclui 13 645 alunos para o grupo do SDPP (5884 em risco e 6233 sem risco) e 13 702 alunos para o 
grupo de controlo (5724 em risco e 6681 sem risco).  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Para uma apresentação em tabela destas conclusões consulte as Tabelas H.5 e 
H.6 do Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O SDPP também fez uma estimativa dos impactos no desempenho comportamental, nas 
línguas e na matemática dos alunos, medidos no fim do ano lectivo. O Programa SDPP não 
afectou estes resultados em Timor-Leste. 
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O SDPP não teve impacto no abandono escolar para os alunos expostos ao programa 
(Figura ES.4).10 Os alunos nas escolas SDPP abandonaram a escola a uma taxa de 15,5%, 
em  comparação  com  os  16,3%  para  os  alunos  nas  escolas  de  controlo,  mas  esta  diferença  
não foi estatisticamente significativa. Os alunos em risco abandonaram a escola a uma taxa 
superior, a 17,7% tanto nas escolas SDPP como nas de controlo; esta diferença não foi 
estatisticamente significativa. 
Figura ES.4. Impacto do Programa SDPP de Timor-Leste no abandono escolar, geral e por situação de 
risco (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 

2014. A amostra inclui 14 045 alunos para o grupo do SDPP (6 015 em risco e 8 030 sem risco) e 14 458 alunos para o 
grupo de controlo (5 950 em risco e 8 508 sem risco).  

                                                
10 O SDPP foi utilizado em três anos-alvo (4.º,  5.º e 6.º ano), incluindo o último ano do ensino primário (6.º ano). 
Considerou-se que um aluno tinha abandonado a escola se tivesse deixado os estudos na última vez que podiam ser 
observados. Os alunos que iniciaram o programa nos 4.º e 5.º anos, no primeiro ano da implementação, foram 
considerados como tendo abandonado a escola caso não tivessem concluído os exames finais do 6.º ano nos anos 
posteriores. Os alunos que iniciaram o programa no 4.º ano no segundo e terceiro anos da implementação foram 
considerados como tendo abandonado a escola caso não se tivessem matriculado na escola para o ano lectivo de 
2015 (como alunos do 5.º e 6.º ano, respectivamente). 

16.3 17.7 15.315.5 17.7
14.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

All Students At-Risk Students Not-At-Risk Students

Pe
rc

en
ta

ge
m

 d
e 

al
un

os
 q

ue
 a

ba
nd

on
ar

am
 a

 
es

co
la

SDPP group Control group

Eficácia do SDPP na influência do abandono escolar 

Pergunta principal da investigação  

O SDPP afectou o abandono escolar, no geral ou para os alunos em risco? 

Medida principal de eficácia do Programa SDPP 

· Abandono escolar  

Medida adicional de eficácia do Programa SDPP 

· Progresso do aluno na escola 

 

Todos os alunos Alunos em risco Alunos que não estão 
em risco 

Grupo SDPP Grupo de controlo 



 

Conclusões da Avaliação do Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar em Timor-Leste  Página xviii 
	

 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Para uma apresentação em tabela destas conclusões consulte as Tabelas H.5 e 
H.6 do Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O SDPP também mediu a progressão escolar, ou se um aluno se matriculou no ano seguinte ou superior no ano lectivo seguinte. 
A progressão escolar é diferente do abandono escolar na medida em que um aluno que repetiu o ano não seria considerado como 
tendo transitado para o ano seguinte ou superior, mas esse aluno também não seria considerado como tendo abandonado a escola. 
Por exemplo, se um aluno repetiu o 5.º ano, não seria considerado como tendo abandonado a escola entre anos escolares, mas 
também não seria considerado como tendo transitado para o ano seguinte ou superior. O Programa SDPP não afectou a 
progressão escolar em Timor-Leste. 

  

O que dizem os beneficiários sobre as intervenções do SDPP? 

A visão sobre como os beneficiários interagiram com as intervenções do SDPP foi obtida através de 
um Estudo de Investigação Qualitativa.   As respostas dos pais alunos, professores e administradores 
foi muito positiva tanto sobre o Sistema de Alerta Rápido (SAR) como do Programa de Actividades 
Extracurriculares (AEC).  

SAR:  Cerca  de  um  terço  dos  aluno  em  risco  ou  quase  dois  terços  dos  alunos  que  abandonaram  a  
escola fizeram-no sem os seus pais saberem. Cerca de 40% dos alunos em risco e 80% daqueles que 
abandonaram a escola confirmaram que os seus pais tinham recebido um cartão de aviso da escola 
e/ou uma visita domiciliária. Quase todos os pais contactados falaram de forma positiva sobre a 
experiência, apesar de também terem afirmado que inicialmente ficaram surpreendidos, 
envergonhados  e  desiludidos  com o  seu  filho.  Os  membros  da  comissão  “Stay  in  School”  (Ficar  na  
escola)  afirmaram  que  os  pais  foram  receptivos  à  visita  depois  de  terem  compreendido  que  a  sua  
finalidade era ajudar, e não culpar. Depois disto, os seus filhos – com excepção dos rapazes que 
abandonaram a escola – confirmaram que os seus pais lhes davam mais apoio: os pais tinham mais 
tendência para monitorizar a sua assiduidade, falavam com eles sobre a escola e forneciam apoio 
material. Os professores (73%) sentiram que o SAR facilitou o seu trabalho, em parte porque os 
procedimentos e formas do SAR eram fáceis de seguir. Os professores, directores de escola e 
elementos da comunidades todos sentiram que o aumento e melhoria do contacto com as famílias foi 
uma características particularmente positiva do SAR, ajudando tanto as famílias como os professores 
a compreenderem melhor os problemas enfrentados pelas crianças. Noventa por cento dos 
funcionários escolares esperam continuar a usar o SAR. 

AEC: O  Programa  de  AEC  foi  popular  entre  os  alunos,  apesar  da  maioria  sentir  que  um  dia  por  
semana era suficiente e ter negado que melhorava a sua assiduidade no dia em que era realizada.  
Referiram como participar em jogos juntos melhorou as suas competências em colaboração e 
resolução de conflitos, e que as sessões ajudaram a melhorar as suas competências em línguas e 
matemática. Em geral, os pais mostraram-se a favor das AEC, referindo que pareciam fazer com que 
os seus filhos tivessem uma atitude mais positiva em relação à escola, mas mostraram-se ambivalentes 
sobre o seu impacto na assiduidade. Os professores discordaram. Consideraram firmemente que as 
AEC tiveram um impacto positivo na melhoria da assiduidade, no comportamento e no desempenho 
geral. Os professores também sentiram que beneficiaram da formação em AEC, referindo que os 
ajudou a utilizar técnicas de instrução mais interactivas e práticas nas suas aulas regulares. Enquanto 
os  professores  se  mostraram  preocupados  com  a  falta  de  materiais,  que  poderá  prejudicar  a  sua  
capacidade para continuar o Programa de AEC, os directores da escola mostraram-se preocupados 
sobre se os professores estariam devidamente formados para liderar o Programa de AEC sozinhos, e 
sugeriram formação e mentores adicionais. 
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Debate 

O SDPP teve um impacto positivo nas práticas de prevenção do abandono escolar e na sua 
percepção da auto-eficácia. No geral, o SDPP influenciou as melhorias nas principais atitudes e 
comportamentos dos alunos que podem conduzir ao abandono escolar: as atitudes 
comportamentais dos alunos em risco em relação à escola, e a assiduidade diária geral e entre os 
alunos em risco. Apesar das melhorias no envolvimento dos alunos na escola, conforme medido 
através das atitudes e assiduidade, o SDPP não reduziu a medida principal do abandono escolar. 

 
Tabela ES.1. Impacto do Programa SDPP nas medidas principais da eficácia do programa em Timor-
Leste 
 Impactos 
Práticas de prevenção do abandono escolar do professor +++ 
Atitudes dos alunos 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. 
 
Tabela ES.2. Impacto do Programa SDPP nas medidas adicionais do resultado em Timor-Leste 
 Impactos 
Resultados do professor 
Auto-eficácia do professor ++ 
Percepção de responsabilidade do professor ○ 
Práticas de prevenção do abandono escolar do administrador ○ 
Auto-eficácia do administrador ○ 
Percepção de responsabilidade do administrador ○ 
Atitudes dos alunos em relação à escola 
Percepções do aluno em risco do apoio dos pais ○ 
Percepções do aluno em risco do apoio do professor ○ 
Envolvimento do aluno 
Desempenho em matemática ○ 
Português ○ 
Tétum ○ 
Comportamento ○ 
Abandono escolar 
Progressão ○ 
+ + +/+ +/+ Impacto positivo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Impacto negativo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
○ O impacto não é estatisticamente significativo. 
 
Existem vários factores que podem explicar por que razão o SDPP não reduziu o abandono 
escolar em Timor-Leste. Cada um destes factores é resumidamente debatido mais abaixo.  
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Implementação inconsistente do SDPP em Timor-Leste. Segundo a análise da fidelidade da 
implementação (FdI) do SDPP, a grande maioria das escolas intervencionadas no Camboja, Índia 
e Tajiquistão tinha alcançado o limiar estabelecido para indicar que as intervenções do SDPP 
tinham sido implementadas em concordância com a sua concepção.  No entanto, em Timor-
Leste, o estudo da FdI concluiu que as escolas implementaram o SAR de forma inconsistente, em 
particular em termos de comunicação com os pais e na tomada de acções de acompanhamento. A 
implementação das actividades extracurriculares em Timor-Leste foi de alguma forma melhor, 
apesar de apenas 71% das escolas terem referido que realizaram actividades extracurriculares 
semanalmente, que era a frequência pretendida (Creative Associates International e School-To-
School International 2015). Apesar das intervenções do SDPP terem melhorado as atitudes e 
envolvimento na escola, a implementação inconsistente das acções de acompanhamento pelos 
professores e a comunicação com os pais pode ter diminuído a capacidade do programa para afectar 
o abandono escolar. 

Duração da exposição. O SDPP esteve activo nas escolas durante dois anos lectivos completos, nos 
4.º, 5.º e 6.º anos. O tempo de exposição para os alunos individuais variou de um a dois anos, 
dependendo  do  ano  em  que  estavam  quando  o  SDPP  foi  implementado.  Apesar  do  SAR  ter  sido  
parte da própria escola, o Programa de AEC foi oferecido aos alunos uma vez por semana fora do 
horário escolar. De um ponto de vista operacional, o tempo de exposição foi inferior ao pretendido, 
tendo sido limitado por interrupções no calendário escolar, incluindo o encerramento das escolas 
devido à chuva, férias não programadas e prolongadas, e actividades de formação dos professores a 
nível nacional, que implicavam que os mesmos ficassem fora da escola durante várias semanas.  As 
atitudes dos alunos em relação à escola e os padrões de comportamento são formadas 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 alunos – no início da carreira académica dos alunos, assim como 
ao longo do percurso escolar, pode ajudar a criar percepções positivas da escola e melhores 
comportamentos. O facto de o programa ter surtido o efeito pretendido nos resultados intermédios 
sugere que teria o seu efeito desejado nos resultados a longo prazo com uma exposição mais longa ou 
mais intensa à intervenção.11 As conclusões sugerem que com exposição adicional, os impactos do 
programa poderiam ter sido mais acentuados.  
Complexidade dos factores relacionados com o abandono escolar. Devido  aos  caminhos  e  
motivações complexos que conduzem ao abandono escolar, é possível que os serviços SDPP por si 
só não sejam suficientes para influenciar a decisão de abandonar a escola para a maioria dos alunos 
que o fez. Em particular, os factores económicos, que o SDPP estava contratualmente proibido de 
abordar directamente – como despesas relacionadas com a escola e a necessidade de receitas 
adicionais através de tarefas domésticas ou trabalho no domicílio – foram particularmente relevantes 
nas decisões para abandonar a escola (Creative Associates International 2014).12 Contudo, o facto de 
o SDPP ter sido capaz de ter impacto nos comportamentos-chave dos professores e alunos que se 
sabe influenciarem as decisões relativas ao abandono escolar demonstra que as intervenções do SAR 
e  do  Programa  de  AEC  devem  ser  incluídas  entre  as  várias  estratégias  necessárias  para  reduzir  o  
abandono escolar em Timor-Leste. 

                                                
11 Exploramos a questão do papel da exposição de forma mais completa no anexo J do Volume 2 do relatório.  
12  As intervenções de prevenção do abandono escolar do SDPP estavam contratualmente proibidas de incluir 
transferências de verbas condicionais ou incentivos económicos, que já demonstraram ser eficazes num estudo 
anterior. 
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Este estudo mostra que o Programa SDPP em Timor-Leste teve sucesso na melhoria de alguns 
resultados intermédios – em particular nas práticas de prevenção do abandono escolar dos 
professores, nas atitudes comportamentais dos alunos em relação à escola e na assiduidade diária – 
mas não na redução do abandono escolar. É útil comparar os impactos do SDPP em Timor-Leste 
com outros países onde o SDPP conseguiu chegar a alunos em contextos onde o abandono escolar 
era muito mais elevado, e onde o SDPP foi implementado com mais fidelidade. O relatório separado 
de  resumo  dos  quatro  países  apresenta  um  debate  adicional  dos  impactos  do  Programa  SDPP  em  
todos os países do SDPP (Creative Associates International and Mathematica Policy Research 2015).  
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I. Introdução 

Nas duas últimas décadas foram feitos progressos consideráveis para aumentar as matrículas na 
escola. De 2000 a 2011, o número de crianças não escolarizadas a nível mundial diminuiu de 102 
milhões para 57 milhões – uma redução de quase 50% (Relatório sobre os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio de 2013). Este esforço foi apoiado por uma vasta investigação para 
avaliar as intervenções destinadas a aumentar o acesso à escolaridade nos países em 
desenvolvimento (Petrosino, Anthony, Claire Morgan, Trevor Fronius, Emily Tanner-Smith e 
Robert Boruch 2012). Contudo, muitas crianças não concluem os ciclos primários ou secundários 
depois de matriculadas; dos 137 milhões de crianças em todo o mundo que entraram no primeiro 
ano  em 2011,  34  milhões  provavelmente  vão  abandonar  a  escola  antes  de  chegarem ao  último 
ano do ensino primário (Relatório dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio de 2013). Em 
muitos países e regiões, existe uma maior percentagem de crianças que não estão matriculadas 
que abandonaram a escola do que crianças nunca matriculadas na escola. Foram implementadas 
intervenções  nos  Estados  Unidos  e  no  estrangeiro  para  prevenir  o  abandono  escolar.  Contudo,  
existem poucas evidências sobre se funcionam bem, em particular nos países em vias de 
desenvolvimento.  
 
O  Programa  Piloto  de  Prevenção  do  Abandono  Escolar  (SDPP),  um  programa  multinacional  a  
cinco anos financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), foi concebido para identificar meios de redução das taxas de abandono escolar dos 
alunos nas escolas primárias e secundárias. 13  O seu objectivo é fornecer uma orientação 
programática baseada em evidências às missões da USAID e aos países na Ásia e Médio Oriente 
(AMO) sobre a prevenção do abandono escolar dos alunos, orientando e testando a eficácia das 
intervenções de prevenção do abandono escolar em quatro países: Camboja, Índia, Tajiquistão e 
Timor-Leste. Para compreender melhor as formas de mitigar o abandono escolar nestes países, o 
SDPP utiliza um processo de três fases: (1) rever a literatura para identificar as melhores práticas 
internacionais na prevenção do abandono escolar; (2) analisar as tendências do abandono escolar 
e identificar factores de risco e condições associadas ao abandono escolar em cada país como 
parte de uma análise situacional; e (3) conceber, implementar e avaliar as intervenções para 
inibir  os  alunos  em  risco  de  abandonarem  a  escola.  Os  relatórios  anteriores  descrevem  as  
conclusões das primeiras duas fases do projecto (Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha e 
Karen Tietjen 2011; Creative Associates International 2014a, 2014b; Shin, Jennifer, Rajani 
Shrestha e Karen Tietjen 2011a, 2011b; Shrestha, Rajani, Jennifer Shin e Karen Tietjen 2011a, 
2011b).  

Com base nas conclusões da revisão da literatura e de análises situacionais, assim como na 
contribuição de partes interessadas-chave nos quatro países, o SDPP trabalhou com o Ministério 
da Educação em cada país para identificar duas intervenções para abordar o abando escolar. Nos 
quatro países, o SDPP introduziu um Sistema de Alerta Rápido (SAR) e uma intervenção de 
envolvimento dos alunos para motivá-los a frequentar a escola.  

                                                
13  O SDPP é implementado pela Creative Associates International, juntamente com os parceiros internacionais 
Mathematica Policy Research e School-to-School International, e os parceiros locais Kampuchean Action for 
Primary Education (KAPE) no Camboja, a Quest Alliance (QUEST) na Índia, e a Care International (CARE) em 
Timor-Leste. A Creative Associates possui um escritório no Tajiquistão que assume as responsabilidades de parceiro 
local nesse país. 
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O Sistema de Alerta Rápido (SAR) é uma estratégia de prevenção do abandono escolar que se 
revelou promissora nos Estados Unidos, mas para a qual existem poucas evidências a nível 
internacional.14 O SAR utiliza as avaliações dos professores e os dados de registo dos alunos 
para identificar alunos que estão em risco de abandonar a escola e para os assinalar para 
assistência. As análises do estudo sobre a prevenção do abandono escolar realizadas pelo centro 
coordenador What Works Clearinghouse, Ministério da Educação dos EUA, concluíram que as 
duas versões do SAR, o programa Check & Connect e o programa ALAS, ajudaram a que os 
alunos nas escolas pré-secundárias e secundárias não abandonassem a escola e potencialmente 
ajudaram-nos a progredir na escola (American Institutes of Research 2006a, 2006b). No entanto, 
a investigação actual não nos diz se o SAR teria impactos semelhantes nos países em vias de 
desenvolvimento, devido aos contextos culturais e educativos diferentes nestes países. Da mesma 
forma, a eficácia destes tipos de programas nos alunos mais jovens e nos anos inferiores não é 
conhecida. 

Nos países em vias de desenvolvimento, existem evidências de que outros tipos de intervenções 
concebidas para mitigar os factores que afectam o abandono escolar, como transferência de 
verbas (em contextos específicos), bolsas de estudo e construção de escolas, podem ter sucesso 
na melhoria das matrículas, assiduidade e retenção (consultar, por exemplo, An Angrist, Joshua, 
Eric  Bettinger,  Erik  Bloom,  Elizabeth  King  e  Michael  Kremer  2002;  Levy,  Dan,  Matt  Sloan,  
Leigh Linden e Harounan Kazianga 2009; Schultz, T. Paul 2001). As intervenções direccionadas 
para grupos específicos de alunos, como raparigas (consultar, por exemplo, Friedman, Willa, 
Michael Kremer, Edward Miguel e Rebecca Thornton 2011; Oster, Emily e Rebecca Thornton 
2011) e alunos que vivem em áreas rurais (consultar, por exemplo, Miguel, Edward e Michael 
Kremer 2004) também revelaram ter sucesso. No entanto, tanto quanto é de nosso conhecimento, 
as avaliações do SDPP apresentam as primeiras evidências rigorosas do SAR no contexto dos 
países em vias de desenvolvimento. Os estudos das intervenções que incorporaram actividades 
académicas, como explicações, aulas de informática e outras actividades extracurriculares, 
apresentaram resultados mistos, apesar de haver poucas evidências rigorosas das avaliações que 
se centrem especificamente nessas actividades (Banerjee, Abhijit, Shawn Cole, Esther Duflo e 
Leigh Linden 2007; Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha e Karen Tietjen 2011). 

O Programa SDPP para cada um dos quatro países do projecto incluiu o SAR combinado com 
actividades adicionais nas escolas que variaram dependendo do país.15 As actividades adicionais 
foram concebidas para motivar um maior envolvimento dos alunos, melhor assiduidade e 
aumentar o desejo de permanecerem na escola. As intervenções foram lançadas para os anos-
alvo em cada país em vários momentos durante o ano de 2012.  

Apesar de todos os programas-alvo nacionais incluírem o SAR, eram suficientemente distintos 
para merecer avaliações independentes em cada país. A implementação do SAR em quatro países 
diferentes permitiu uma avaliação experimental da eficácia destas intervenções em vários 
contextos com populações diferentes, reforçando a validade externa das conclusões do SDPP. 
                                                
14  As intervenções de prevenção do abandono escolar do SDPP estavam contratualmente proibidas de incluir 
transferências de verbas condicionais ou incentivos económicos, que já demonstraram ser eficazes num estudo 
anterior. 
15 Os  anos  visados  em  cada  país  são  os  seguintes:  7.º,  8.º  e  9.º  anos  no  Camboja;  5.º  ano  na  Índia;  9.º  ano  no  
Tajiquistão; e 4.º, 5.º e 6.º anos em Timor-Leste. 
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O  SDPP  realizou  avaliações  rigorosas  da  eficácia  do  Programa  SDPP  em  cada  um  dos  quatro  
países. Em cada país, as escolas que eram elegíveis para receber o programa foram identificadas, 
recrutadas e foi-lhes perguntado se consentiam participar no estudo. As escolas elegíveis nas 
regiões visadas foram depois atribuídas de forma aleatória a um grupo experimental do SDPP, 
que incluía o pacote de intervenção do SDPP, ou a um grupo de controlo que não o incluía. Para 
cada país, a avaliação fez uma estimativa dos efeitos do programa comparando os resultados dos 
alunos e professores nas escolas do SDPP com os resultados daqueles nas escolas de controlo.  

Este relatório apresenta as conclusões da avaliação do impacto do Programa SDPP em Timor-
Leste. Em Timor-Leste, o programa incluiu um SAR em combinação com Actividades 
Extracurriculares (AEC) uma ou duas vezes por semana com um enfoque na promoção da 
diversão através de canções, jogos e sessões de trabalhos manuais. A avaliação do impacto é 
baseada nos registos da escola e na recolha de dados através de um inquérito em 97 escolas do 
SDPP e em 93 escolas de controlo em cinco distritos.16 A amostra dos alunos incluiu alunos dos 
4.º, 5.º e 6.º anos de cada um dos dois anos lectivos (AL) concluídos (2013 e 2014) durante os 
quais o Programa SDPP esteve em funcionamento. 

As conclusões e informações sobre a avaliação do impacto para o SDPP em Timor-Leste são 
apresentadas em dois volumes. O Volume 1 apresenta as conclusões da avaliação do impacto e o 
Volume 2 descreve a metodologia utilizada. 

Este relatório – Volume 1 – está organizado da forma que se segue. A Secção II descreve o 
Programa SDPP e a sua implementação em Timor-Leste. A Secção III debate a concepção da 
avaliação de impacto e descreve os tipos de domínios de resultados utilizados para avaliar o 
programa. A Secção IV debate a amostra e a recolha de dados, e a Secção V descreve as 
características da amostra antes da implementação. A Secção VI apresenta os impactos do 
programa nos resultados do professor, atitudes em relação à escola, o envolvimento na escola e o 
abandono escolar. A Secção VII apresenta as tendências do abandono escolar ao nível da escola. 
A Secção VIII debate as constatações e as conclusões.  

O Volume 2 – um anexo técnico – fornece mais pormenores sobre o estudo, incluindo 
informações adicionais sobre a base de amostragem, a recolha de dados, os procedimentos de 
estimativa, as análises de subgrupos, os controlos de robustez e análises exploratórias adicionais. 

                                                
16 Das 94 escolas atribuídas de forma aleatória ao grupo de controlo, uma escola abandonou a amostra do estudo 
durante o AL 2013. 
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II. Programa SDPP em Timor-Leste 

O Programa SDPP em Timor-Leste tinha duas componentes principais: (1) um SAR e (2) um programa 
de Actividades Extracurriculares (AEC) (Creative Associates International 2012a, 2012b).  Na medida do 
possível, estas actividades baseiam-se em procedimentos existentes do Ministério da Educação para 
facilitar a sustentabilidade após a conclusão do projecto.  

A. Anos escolares e áreas geográficas visadas para a intervenção 

Utilizando dados do sistema de informação de gestão da educação nacional, o SDPP identificou a 
população para quem o abandono escolar era mais prevalente e que beneficiariam mais de um programa 
de prevenção do abandono escolar. O abandono escolar durante o ano escolar era consistentemente mais 
grave no nível primário, com uma taxa média de abandono escolar de cerca de 6% em comparação com 
as taxas médias próximas de 3% nos níveis pré-secundário e secundário. 17  Os 1.º, 4.º e 5.º anos 
apresentavam as taxas de abandono mais elevadas, em cerca de 7%. Porque a taxa de abandono escolar 
no 1.º ano era amplamente explicada pelas matrículas em grande número de crianças demasiado jovens, 
resultando numa nova matrícula mais tarde, não era um ano escolar-alvo adequado para as intervenções 
do SDPP. Em contraste, o abandono escolar no 6.º ano era baixo, uma vez que o SIGE nacional não 
registou os alunos que deixam a escola depois de concluírem um ciclo como alunos que abandonaram o 
ensino.  Contudo, a taxa de transição de 82% entre os ciclos primário e pré-secundário indica que 18% 
dos alunos do 6.º ano não chegam ao 7.º ano. (Shrestha, Rajani, Jennifer Shin, Karen Tietjen 2011b).  
Consequentemente, o SDPP centrou-se nos 4.º, 5.º e 6.º anos do ensino primário (Figura II.A.1).  Com 
base na gravidade do abandono escolar, associado às considerações de segurança e acessibilidade, foram 
seleccionados os cinco distritos-alvo de Bobonaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto e Viqueque  
(Figura II.A.2).18  
 Figura II.A.1. Taxas de abandono escolar nacionais por ano escolar (2009–2010) 

Fontes:  Creative Associates International (2014b) 

                                                
17 A taxa de abandono entre anos lectivos é a proporção de alunos que não se matriculam no ano seguinte.  A taxa de 

abandono durante um ano escolar é a proporção de alunos que abandonam a escola antes do final do ano lectivo.  
18 A taxa de abandono escolar geral para os alunos dos 4.º, 5.º e 6.º anos nestes distritos, de acordo com os registos do Ministério, 
era de cerca de 7%, variando entre 4,75% e 8,1%. Os dados do SDPP apresentados na Secção VI mostram taxas particularmente 
mais elevadas. 

Primary: Grades 1-6 Pre-secondary:  Grades 7-9 Secondary: Grades 10-12     
1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 5.º ano 12.º ano 11.º ano 10.º ano 9.º ano 8.º ano 7.º ano 6.º ano 

Ensino primário: 1-6.º anos Ensino pré-secundário:  
7-9.º anos 

Ensino secundário:  
10-12.º anos 

Sexo  
fem. 

Sexo 
masc. 
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Figura II.A.2. Regiões-alvo do Programa SDPP 

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

 1. Selecção das intervenções SDPP 

O SDPP seleccionou as intervenções de prevenção do abandono escolar a implementar com base 
no que se segue: (1) uma avaliação das evidências nacionais e internacionais existentes sobre as 
intervenções concebidas para diminuir o abandono escolar; (2) uma análise das políticas e 
programas existentes em cada país que podem afectar o abandono escolar; (3) análises da 
situação dos factores e condições associados ao abandono escolar em cada país; e (4) 
contribuições de partes interessadas essenciais em cada país. A revisão da literatura encontrou 
poucas evidências rigorosas sobre as intervenções de prevenção do abandono escolar num 
contexto internacional.19 As intervenções de transferências de verbas condicionais revelaram 
                                                
19 Consulte Brush, Lorie, Jennifer Shin, Rajani Shrestha e Karen Tietjen (2011) com as conclusões completas da 
revisão da literatura. 
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impactos consistentemente positivos sobre o abandono escolar, mas outras evidências foram 
mistas ou centradas nas intervenções baseadas nos EUA. 
  
O SDPP levou a cabo estudos primários centrados nos 4.º, 5.º e 6.º anos em Bobonaro, Ermera e 
Liquiçá, a fim de identificar factores e condições-chave associados ao abandono escolar em 
Timor- Leste.A análise situacional recolheu dados dos alunos em risco, dos abandonos escolares, 
dos seus pais/tutores, administradores escolares e professores, membros da comunidade e 
funcionários locais do sector da educação em 30 comunidades escolares.  

As conclusões da Análise Situacional do SDPP indicam que as principais causas do abandono 
escolar entre os alunos do 4.º, 5.º e 6.º anos nos distritos-alvo se enquadravam em três categorias: 
(1) económicas, (2) académicas ou relacionadas com a escola, e (3) saúde. (Figura II.B.1).20 As 
razões económicas são as referidas com mais frequência pelas crianças e as suas famílias: cerca 
de 60% dos alunos em risco e dos seus pais, e cerca de 40% das crianças que abandonaram a 
escola e dos seus pais referiram a incapacidade de pagar as despesas escolares, e 20 a 30% 
referiram a necessidade de terem de trabalhar para ganhar dinheiro.  Aproximadamente 25% dos 
alunos em risco e 40% dos que abandonaram a escola referiram as tarefas domésticas. Quase um 
terço indicaram razões de saúde.  Contudo, cerca de 20% dos alunos dos 4.º, 5.º e 6.º anos 
abandonaram a escola por razões académicas e relacionadas com a escola: tinham mau 
aproveitamento na escola e/ou simplesmente não gostavam da escola. Cerca de 50% dos pais de 
alunos em risco e 65% dos pais de alunos que abandonaram a escola referiram que os seus filhos 
não dominavam aspectos básicos de leitura e matemática, e quase 60% dos alunos em risco e que 
abandonaram a escola disseram que reprovaram numa disciplina. 
Figura II.B.1.  Causas referidas do abandono escolar 

 
Fonte: Creative Associates International (2014a) 

                                                
20 Consultar Creative Associates International (2014b) para obter as conclusões completas da análise situacional. 
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Estas razões resultaram ou foram exacerbadas por um elevado absentismo dos alunos (Figura 
II.B.2). Quase metade dos alunos em risco e mais de metade dos que abandonaram a escola 
faltaram a  dois  ou  mais  dias  de  escola  por  mês;  mais  de  40% dos  que  abandonaram a  escola  e  
30% dos alunos em risco faltaram à escola mais de 15 dias consecutivos.  Apenas 40% dos pais 
de alunos em risco indicaram que conheciam os padrões de assiduidade dos seus filhos, e 7% não 
sabia se os seus filhos frequentavam regularmente a escola. Quase metade dos pais disseram que 
mantinham os seus filhos em casa para ajudarem nas tarefas domésticas. 
 
Figura II.B.2. Absentismo referido pelos alunos que abandonaram a escola e em risco 

 
Fonte: Creative Associates International (2014a) 

 
Muitos dos alunos em risco referiram uma má atitude por parte dos professores e um ambiente 
escolar que não fornece apoio (Figura II.B.3). O envolvimento dos alunos é baixo, com apenas 
um pouco mais  de  um terço  do  alunos  em risco  a  fazerem os  trabalhos  de  casa,  menos  de  um 
quarto a participar nas actividades escolares e mais de um quarto a referirem que eram vítimas de 
bullying  (Figura  II.B.4).   Entre  10  a  20%  dos  alunos  que  abandonaram  a  escola  ou  em  risco  
sofreram alguma forma de problema comportamental, desde comportamento violento e conflitos 
com os professores, a violação das regras da escola e envolvimento em confusões. 
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Figura II.B.3. Atitudes dos professores referidas pelos alunos em risco 

 
Fonte: Creative Associates International (2014a). 

Figura II.B.4. Envolvimento dos alunos em risco na escola 

 
Fonte: Recolha de dados da análise situacional do SDPP, 2011. 
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Em Novembro de 2011, o SDPP organizou um seminário de consulta sobre a concepção do 
programa em Timor-Leste para solicitar ideias e determinar as intervenções de prevenção do 
abandono escolar baseadas na escola com mais possibilidade tanto de sucesso como de 
sustentabilidade. O SDPP orientou as partes interessadas – incluindo organizações não-
governamentais e autoridades educativas – através das principais conclusões da revisão da 
literatura e das análises situacionais, e foram debatidas as opções de intervenção para o programa 
SDPP.  Os  parâmetros  do  contrato  do  SDPP  –  que  excluía  subsídios  económicos,  formação  
profissional, melhorias das infra-estruturas/construção e formação geral para os professores – 
foram revistos.21  Os participantes do seminário da concepção classificaram um conjunto de 
opções de intervenção. O SDPP seleccionou depois as intervenções para Timor-Leste utilizando 
essas classificações juntamente com condições programáticas adicionais. Foram projectadas duas 
inovações complementares, baseadas em cálculos do poder estatístico, parâmetros do tamanho da 
amostra e cronologia.22 

Uma das intervenções complementares visava reduzir os comportamentos negativos dos alunos 
associados ao abandono escolar, como a assiduidade, e a outra visava a motivação dos alunos, 
com base nas conclusões da análise situacional, que se deparou com um baixo envolvimento dos 
alunos.  As  partes  interessadas  em  Timor-Leste  seleccionaram  o  SAR  como  a  componente  
principal e as actividades de enriquecimento e recreativas como a componente complementar.23 

2. Sistema de Alerta Rápido (SAR) 

O  objectivo  do  SAR  foi  identificar  e  fornecer  apoio  direccionado  aos  alunos  em  risco  de  
abandonarem a escola. O SAR usou dados existentes nas escolas, assim como a contribuição dos 
professores  para  identificar  alunos  em  risco,  monitorizá-los  de  perto  e  assinalá-los  para  apoio  
adicional. Pretendeu melhorar a capacidade das escolas para abordar as necessidades dos alunos 
em risco, reforçar a parceria entre os pais/tutores e os funcionários da escola para monitorizar e 
melhorar  a  assiduidade  e  o  desempenho,  e  sensibilizar  os  pais/tutores  e  a  comunidade  sobre  o  
valor que representa as crianças frequentam a escola e o que os pais/tutores podem fazer para 
apoiar as suas crianças. O SAR foi composto por três componentes: (1) identificação de alunos 
em  risco  de  abandono  escolar;  (2)  estratégias  de  primeira  resposta;  e  (3)  envolvimento  da  
comunidade.  

Para a Componente 1, o Programa SDPP em Timor-Leste trabalhou com professores para 
identificar os alunos em risco com base em seis medidas de risco de abandono escolar. Estas 

                                                
21 Apesar de o Gabinete Regional para a AMO da USAID ter reconhecido o papel que as barreiras económicas, de 
infra-estruturas/construção e relacionadas com a qualidade da escola podem ter nas decisões das famílias em não 
manterem os filhos na escola, estes tipos de intervenções foram excluídos 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 infra-
estruturas 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 em outros programas. Por último, o financiamento para o Ensino Básico da 
USAID impedia despesas do orçamento do SDPP em actividades de ensino profissional. 
22 O contrato SDPP especificava duas recomendações para intervenções. O SDPP era originalmente um programa a 
três anos, e não proporcionava tempo suficiente para conceber, desenvolver e implementar várias intervenções em 
cada país. 
23 Consultar Prouty, D. e K. Tietjen, Plano de Concepção Piloto do SDPP: Timor-Leste (Fevereiro de 2012). 
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incluíam  os  ABC  (do  inglês,  attendance,  behavior,  and  coursework)  reconhecidos  globalmente  
do abandono escolar – assiduidade, comportamento e trabalho nas aulas – que foram 
complementados com outros indicadores contextualmente específicos – com que frequência o 
aluno  faz  os  trabalhos  de  casa  e  com  que  frequência  o  aluno  chega  tarde  ou  sai  mais  cedo.  
(Creative Associates International 2014b). O SDPP trabalhou com professores para classificar e 
hierarquizar o nível de risco relativo dos alunos. Os alunos com a classificação mais elevada 
foram considerados como estando em risco.24 

A Componente 2 usou uma abordagem "acompanhar e accionar" para monitorizar de perto o 
progresso dos alunos em risco e iniciar as actividades de "primeira resposta" quando os alunos 
mostravam sinais de dificuldades. Os professores registaram e acompanharam os 
comportamentos dos alunos, como a assiduidade, comportamento e trabalho nas aulas. Os sinais 
de problemas – por exemplo, ausências frequentes ou faltas a aulas – accionavam um conjunto 
imediato de acções de resposta, desde a atenção na sala de aula ao contacto através de carta e/ou 
visitas ao domicílio com os pais para serem feitas reuniões de gestão de caso com funcionários 
da escola para desenvolver um programa de intervenção individualizado.  

A Componente 3 centrou-se em sensibilizar a comunidade sobre a importância da escolaridade e 
o problema do abandono escolar. O SDPP trabalhou com associações de pais-professores e 
outros grupos comunitários sobre actividades de defesa de causas e utilizou o seu apoio na 
implementação de algumas das actividades de primeira resposta trabalhando de forma estreita 
com  a  escola.  Por  exemplo,  o  contacto  com  os  pais  foi  conduzido  através  de  grupos  “Stay  in  
School” compostos por elementos da comunidade, que forneceram "postais" ilustrados da escola 
aos agregados familiares para notificar os pais de um problema e fazer o acompanhamento com 
visitas ao domicílio para debater problemas e soluções.  Para muitas comunidades escolares, esta 
foi  a  primeira  vez  que  a  comunidade  ou  organizações  escolares  e  os  seus  membros  se  
envolveram em actividades de apoio aos alunos que não se limitavam à angariação de fundos ou 
melhoria de infra-estruturas. Esta componente também incluiu actividades de divulgação, como 
eventos escolares para debater como os pais podiam apoiar os seus filhos na escola. Estas 
actividades foram concebidas para mudar directamente os comportamentos dos membros da 
comunidade, dos pais e dos próprios alunos. 

3. Programa de actividades extracurriculares 

As actividades extracurriculares, que consistiam em uma ou duas sessões na escola por semana, 
foram oferecidas a todos os alunos visados, com encorajamentos especiais aos alunos 
identificados como estando em risco através do SAR (Creative Associates International 2012a).25 
As actividades foram programadas antes ou depois da escola, dependendo dos programas 
educativos.  Todas  as  semanas,  os  alunos  participaram  em  uma  ou  duas  sessões  centradas  em  
promover a diversão através de canções, jogos e sessões de trabalhos manuais. O programa de 
AEC pretendia motivar as crianças para frequentarem e estarem envolvidas na escola através de 
actividades estruturadas para fomentar a aprendizagem cooperativa, melhorar a autoconfiança e 
reforçar competências básicas. O programa de AEC foi inicialmente conduzido pelos 
                                                
24 Consulte o Anexo A para obter mais pormenores sobre a determinação do SDPP do risco de abandono escolar. 
25 Durante o primeiro ano da implementação do SDPP, foi oferecida uma sessão por semana. O SDPP encorajou as 
escolas a transitarem para duas sessões semanais no início do segundo ano da implementação, sendo a segunda 
sessão liderada pelos professores e elementos da comunidade.  
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facilitadores do SDPP e, durante o segundo ano da implementação do programa, os professores 
dos anos escolares visados e elementos da comunidade foram encorajados a fazer uma segunda 
sessão semanal. Os agentes do SDPP monitorizaram o progresso dos alunos em risco, registaram 
os níveis de participação e reuniram-se pelo menos mensalmente para debater o progresso com 
os professores principais.  

C. Implementação do programa 

O Programa SDPP esteve activo nas escolas durante três anos lectivos – AL 2012, AL 2013 e AL 
2014 (Figura II.C.1). Os alunos e professores dos anos lectivos visados receberam apenas um 
ano parcial de exposição durante o primeiro ano do programa (AL 2012) devido ao calendário do 
lançamento das actividades do programa. Os alunos e professores dos anos escolares visados 
durante o segundo e terceiro anos lectivos receberam o programa para o ano lectivo completo.26 
Os professores e os administradores escolares receberam a primeira formação em Agosto de 
2012, durante uma interrupção do ano lectivo de 2012. O SAR teve início em Setembro de 2012 
e foi seguido pelas actividades extracurriculares em Outubro de 2012 para os alunos a iniciar os 
4.º, 5.º e 6.º anos no ano lectivo de 2012 

Durante três anos lectivos de actividade do programa, o Programa SDPP foi direccionado para os 
alunos nos 4.º, 5.º e 6.º anos e respectivos professores. Os alunos nos 4.º e 5.º anos durante o AL 
2012 e o AL 2013 receberam o programa durante mais de um ano (Figura II.C.2); o 6.º ano é o 
último do ensino primário. Em particular, a avaliação acompanha: (1) os alunos do 5.º ano do AL 
2012 que continuaram a receber o programa no AL 2013, no 6.º ano; (2) os alunos do 4.º ano do 
AL 2012 que continuaram a receber o programa no AL 2013 e no AL 2014, nos 5.º e 6.º anos, 
respectivamente; (3) os alunos do 4.º ano no AL 2013, que continuaram a receber o programa no 
AL 2014, no 5.º ano; e (4) os alunos do 4.º ano no AL 2014.fn O  SDPP  centra  as  análises  no  
último ponto temporal no qual estes alunos e professores são observados ao longo destes vários 
anos lectivos. O último ponto de observação ocorre no AL 2013 ou no AL 2014 para todos os 
alunos acompanhados pela avaliação.  

                                                
26 Os professores e os administradores escolares receberam a primeira formação em Agosto de 2012, a meio do AL 
2012. O SAR teve início em Setembro de 2012 e as actividades extracurriculares começaram em Outubro de 2012 
para os alunos a iniciar os 4.º, 5.º e 6.º anos no AL 2012. Para os alunos a iniciar os 4.º, 5.º e 6.º anos no AL 2013 e 
no AL 2014, tanto o SAR como as actividades extracurriculares tiveram início em Janeiro.  
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Figura II.C.1. Lançamento das intervenções em Timor-Leste 

 

 

2012 2013 2014  

M J J A S O N D J F M A M J J A S  O N  D  J  F M A M J J A S O N D J 

Lançamento do 
programa    F S A   S, 

A             
F, 
S, 
A 

   
        

Recolha de 
dados X            X          X      X FA   X 

Nota: O ano lectivo em Timor-Leste decorre de Janeiro a Outubro/Novembro.  
F = início da formação dos professores e dos administradores escolares; S = lançamento da intervenção do SAR para os alunos; A = lançamento das actividades de enriquecimento 
extracurriculares para os alunos; FA = fim das actividades; X = recolha de dados da avaliação do impacto. 
 
Ano lectivo 2012 
Ano lectivo 2013 
Ano lectivo 2014 
Ano lectivo 2015 



 

Conclusões da Avaliação do Impacto do Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar em Timor-Lest Página 13	

Figura II.C.2. Anos escolares por ano lectivo para os alunos do SDPP em Timor-Leste 
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essencialmente reuniões de gestão de casos com os funcionários da escola (Figura II.D.2). 

                                                
27  A fidelidade da implementação foi monitorizada através da implementação da intervenção, mas apenas no 
segundo ano da implementação foram utilizados instrumentos padronizados para os dados apresentados neste 
relatório. 
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Os resultados da segunda ronda revelaram melhorias significativas, com 69% das escolas a 
alcançar ou exceder a classificação limiar.  Por componente, 93% das escolas alcançaram ou 
ultrapassaram a classificação limiar para identificar e acompanhar os alunos do estudo e 26% 
alcançaram-no na tomada de acções de acompanhamento.   Contudo, apenas 8% das escolas 
alcançaram o limiar para comunicar com os pais, indicando a dificuldade de mobilizar os grupos 
comunitários “Stay in School” (Figura II.D.2).   

Figura II.D.1. SAR: Proporção de escolas que alcançaram ou excederam o limiar de 80% da FdI  

 
Fonte: Creative Associates International e School-to-School International (2015). 
 
 
Figura II.D.2. SAR: Proporção de escolas que alcançaram ou excederam o limiar da FdI por 
componente 

 
Fonte: Creative Associates International e School-to-School International (2015). 
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extracurriculares foram suficientemente bem implementadas, com 71% das escolas a alcançar ou 
exceder a classificação limiar (Figura II.D.3). Podiam ter sido feitas mais melhorias, em 
particular na frequência com a qual o programa de actividades extracurriculares foi realizado. 
Apenas 71% das escolas afirmou realizar as actividades extracurriculares semanalmente, 
conforme pretendido (Figura II.D.4). (Creative Associates International e School-to-School 
International 2015). 

Figura II.D.3. AEC: Proporção de escolas que alcançaram ou excederam o limiar de 80% da FdI 

  
Fonte: Creative Associates International e School-to-School International (2015). 
 
Figura II.D.4. AEC: Proporção de escolas que alcançaram ou excederam o limiar de 80% da FdI, por 
componente  

Fonte: Creative Associates International e School-to-School International (2015). 
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III. Concepção da avaliação 

A. Teoria da mudança do SDPP 

A concepção da avaliação do impacto foi orientada por um modelo conceptual das actividades do 
Programa SDPP e como podem afectar os resultados dos alunos e dos professores (Figura 
III.A.1). 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 alunos em 
relação à escola e aspirações educativas. Estas atitudes dos alunos traduzem-se no envolvimento 
dos alunos na escola, incluindo a sua assiduidade, comportamento e desempenho académico. As 
interacções complexas e cumulativas destes factores contribuem para a capacidade, desejo e 
decisão dos alunos em permanecer na escola ou abandoná-la. 

 

Figura III.A.1. Modelo conceptual do SDPP para Timor-Leste 

 
 

O objectivo final destas actividades é reduzir o abandono escolar, e as actividades do SDPP 
envolveram trabalhar directamente com professores, administradores e pais com este objectivo 
em mente. Os professores receberam formação abrangente para influenciar as suas atitudes em 
relação às práticas utilizadas com os alunos em risco, assim como instruções sobre como utilizar 
um novo SAR e como envolver os alunos em actividades extracurriculares utilizando métodos de 
aprendizagem activos e centrados nas crianças. O SAR foi concebido para melhorar a 
assiduidade dos alunos e as suas atitudes em relação à escola, tanto directa (através de 
interacções com os alunos) como indirectamente (através de interacções com professores e pais). 
A ideia por detrás deste sistema é que, mudando os conhecimentos e comportamentos dos 
professores, administradores e pais em relação aos alunos, as atitudes dos alunos em relação à 
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escola devem mudar. Esta melhoria nas atitudes deve conduzir a um maior envolvimento e 
ligação  dos  alunos  à  escola,  o  que,  por  sua  vez,  deve  reduzir  o  abandono  escolar.  Da  mesma  
forma, o Programa das AEC foi concebido para melhorar a interacção professor-aluno e, como 
consequência, as atitudes dos alunos em relação à escola, ajudando os alunos a melhorar o seu 
desempenho académico e a oferecer actividades recreativas para encorajar a assiduidade.  

Reconhecendo os processos complexos que conduzem ao abandono escolar, os mecanismos 
através dos quais as intervenções do SDPP pretendem reduzir o abandono escolar são variados e 
centrados em influenciar resultados intermédios – em particular as atitudes, práticas e 
comportamentos dos professores, pais e alunos – que possam estar relacionados com o abandono 
escolar. 

B. Questões da investigação  

Com base neste modelo conceptual, o SDPP definiu a avaliação do impacto para abordar 
cinco questões principais da investigação: 28 
· O SDPP melhora o comportamento e atitudes do professor? 

· O SDPP melhora as atitudes do aluno em relação à escola?  

· O SDPP melhora o envolvimento do aluno na escola associado à retenção, como a 
assiduidade? 

· O SDPP melhora a taxa de abandono escolar?  

· Quais são os impactos do SDPP para os alunos que apresentam mais risco de abandonar a 
escola? 

C. Concepção da avaliação 

Para responder a estas questões, o SDPP utilizou 
uma concepção de ensaio de controlo aleatorizado, 
conforme descrito na Figura III.C.1. O SDPP 
atribuiu as escolas de forma aleatória ao grupo do 
SDPP que fornecia o Programa SDPP, ou a um 
grupo de controlo que funcionava como era usual. 
O SDPP fez uma estimativa dos impactos do 
programa comparando resultados relevantes para 
os alunos e professores nas escolas que ofereciam 
o Programa SDPP (o grupo SDPP) com os 
resultados dos alunos e professores nas escolas que 
ofereciam num serviço regular (o grupo de 
controlo).  

Um grupo de controlo atribuído de forma aleatória 
é  um  elemento  crucial  de  uma  avaliação  do  
impacto rigorosa porque permite ao avaliador fazer uma estimativa do que teria acontecido na 
ausência do programa. Com uma atribuição aleatória bem implementada, os alunos e professores 
nas escolas intervencionadas serão similares aos das escolas de controlo em termos das suas 
                                                
28 Consultar Murray, Nancy, Quinn Moore, Larissa Campuzano, Kathy Buek, Emilie Bagby e Mark Strayer 2012 
para pormenores sobre a concepção da avaliação. 
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características pré-existentes. A única diferença sistemática entre estes grupos é que os alunos e 
os  professores  no  grupo  experimental  estiveram  sujeitos  ao  Programa  SDPP,  e  os  alunos  e  
professores no grupo de controlo não estiveram. O resultado é que quaisquer diferenças 
observadas entre as escolas intervencionadas e as de controlo podem ser atribuídas ao Programa 
SDPP e não a diferenças pré-existentes nas características dos alunos, professores e escolas na 
amostra.  

Figura III.C.1. Concepção do ensaio de controlo aleatorizado do SDPP em Timor-Leste 

  

Das 190 escolas elegíveis em Timor-Leste, 93 escolas foram atribuídas de forma aleatória ao 
grupo de controlo e 97 escolas foram atribuídas de forma aleatória ao grupo SDPP. No decorrer 
do projecto, foram recolhidos dados sobre 19 255 e 1216 alunos e professores individuais nas 
escolas de controlo, e 18 606 e 1182 alunos e professores individuais nas escolas do SDPP. 

1. Elegibilidade do estudo  

Para serem elegíveis para a avaliação, as escolas tinham de: (1) estar localizadas nos cinco 
distritos-alvo; (2) oferecer os 4.º, 5.º e 6.º anos; (3) não ser uma escola técnica ou religiosa; (4) 
não receber assistência relevante de outros doadores ou organizações, como a UNICEF, 
Childfund e CARE; e (5) concordar em participar na avaliação. O SDPP identificou 190 escolas 
que satisfaziam estes critérios;29 97 foram atribuídas de forma aleatória ao grupo SDPP e 93 
foram atribuídas de forma aleatória ao grupo de controlo.30 O SDPP implementou a atribuição 
aleatória, estratificando por distrito. 

2. Análise do impacto primário 

Dada a concepção do EAC, a avaliação da eficácia do Programa SDPP centra-se na diferença nos 
resultados médios no acompanhamento final entre alunos e professores atribuídos de forma 
aleatória ao grupo do SDPP e aqueles atribuídos aleatoriamente ao 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 
                                                
29 Com este tamanho de amostra, e uma taxa de abandono escolar de 7,5%, os cálculos do poder estatístico indicam 
que o estudo seria capaz de detectar um impacto de 4 pontos percentuais ou mais, com um poder estatístico de 80%. 
Consulte o Anexo A para mais informações. 
30 Originalmente, 194 escolas foram atribuídas de forma aleatória. Contudo, uma escola SDPP e três escolas de 
controlo desistiram do estudo porque deixaram de oferecer o 6.º ano, uma condição de participação na avaliação. 
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que possam ter surgido por acaso ou devido a não resposta do inquérito.31  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.32  

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 o grupo 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 ao 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 medição 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. 

A  análise  do  impacto  inclui  todos  os  alunos  nos  anos  escolares  visados  nas  escolas  SDPP  e  de  
controlo, independentemente de os alunos nas escolas SDPP terem participado nas actividades do 
SDPP. Assim, estas estimativas representam o impacto médio do SDPP em todos os alunos nas 
escolas inscritas. Estas estimativas são designadas por estimativas com intenção-de-tratar (IdT) – 
reflectem o facto de que nem todas as escolas ou alunos que se pretendia intervencionar (através 
dos serviços do programa) participaram de facto no programa. As estimativas IdT respondem 
assim à questão de política relevante – os programas fazem uma diferença para as escolas que 
optaram por participar? Estes tipos de estimativas são amplamente usados nas avaliações em 
grande escala e preservam a integridade da concepção de atribuição aleatorizada.  

O SDPP trabalhou com os alunos no 4.º, 5.º e 6.º anos nos AL 2012, AL 2013 e AL 2014. Desta 
forma, o SDPP trabalhou com: (1) os alunos do 5.º ano do AL 2012 que continuaram a receber o 
programa no AL 2013, no 6.º ano; (2) os alunos do 4.º ano do AL 2012 que continuaram a receber 
o programa no AL 2013 e no AL 2014, nos 5.º e 6.º anos, respectivamente, (3) os alunos do 4.º ano 
no AL 2013 que continuaram a receber o programa no AL 2014, no 5.º ano; e (4) os alunos do 4.º 
ano no AL 2014. A análise olha para os resultados destas coortes de alunos. Os resultados das 
escolas do SDPP e de controlo são comparados, e as diferenças são estimadas ao mesmo tempo 
que se controlavam as informações a nível de escola e individual relativamente ao ano lectivo em 
que receberam o SDPP. 

3. Análise do impacto para os alunos em risco 

O Programa SDPP destinava-se a afectar os resultados de forma mais vigorosa para os alunos em 
risco  de  abandono  escolar  do  que  nos  alunos  que  não  se  encontravam  em  risco,  uma  vez  que  o  
objectivo do SAR era formar professores para identificar e trabalhar com os alunos em risco de 
abandonar a escola. Desta forma, O SDPP analisou os impactos nos alunos em risco de abandono 
escolar de duas formas. Primeiro, os alunos no Programa SDPP foram identificados nas escolas de 
controlo como estando em risco com base nas características dos alunos antes de entrarem nos anos 
escolares visados, simulando o processo de identificação do SAR tão próximo quanto possível com 

                                                
31 A significância estatística é explicada na Secção IV; consulte a caixa de texto sobre "significância estatística". 
32 Consulte o Anexo B para mais pormenores sobre os métodos da estimativa do impacto. 
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dados disponíveis. O SDPP também realizou uma análise de subgrupo dos alunos que foram 
identificados como estando em risco. Esta análise de subgrupo é parte da avaliação principal sobre 
se o Programa SDPP concretizou efectivamente os seus objectivos (ou com que eficácia).  

Mais importante, os alunos identificados como estando em risco para a análise de subgrupo nas 
escolas SDPP com base nas características da situação de referência não são necessariamente os 
mesmos que aqueles identificados pelo SAR nas escolas do SDPP. Contudo, existe uma 
sobreposição significativa nestes grupos. O SDPP centrou-se na análise principal no subgrupo de 
alunos identificados como estando em risco de abandono escolar com base nas suas características 
na situação de referência porque nos permitiria identificar os alunos em risco no grupo de controlo 
utilizando um processo análogo. De forma mais crítica, preservar a integridade da concepção da 
atribuição aleatória exige que a análise de subgrupo seja baseada em características da situação de 
referência observadas antes de os serviços do programa serem fornecidos, sendo que assim, os 
alunos, tanto nas escolas SDPP como de controlo, são identificados como estando em risco da 
mesma forma. 

4. Análises de subgrupo adicionais 

Para além de avaliar os impactos de forma separada para os alunos em risco, o SDPP também 
realizou várias análises de subgrupo adicionais. O Programa SDPP não foi concebido para ter 
vários impactos para subgrupos diferentes de alunos (para além dos alunos em risco de abandono). 
Contudo, a literatura sugere que os resultados e os impactos podem variar para diferentes tipos de 
alunos. Podem registar-se impactos diferentes para alunos com determinadas características (como 
sexo ou idade acima da normal para o ano que frequentam), para tipos de escolas diferentes (como 
a percentagem dos alunos em risco numa escola e a localização afastada da escola) ou para tipos 
diferentes de professores (como diferenças por sexo ou por estatuto de professor a tempo inteiro 
(Tabela III.C.1)). Estas análises de subgrupos fornecem um contexto interessante para a 
interpretação das principais conclusões, mas não são parte da avaliação principal do SDPP da 
eficácia do programa. Uma vez que estas análises de subgrupo foram exploratórias, o SDPP não 
ajustou os limiares da significância estatística para comparações múltiplas quando eram realizadas 
comparações múltiplas de subgrupo. Estas análises adicionais de subgrupo fornecem 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.33 

  

                                                
33 Uma vez que estas análises de subgrupo foram exploratórias, o SDPP não ajustou os limiares da significância 
estatística para comparações múltiplas quando eram realizadas comparações múltiplas de subgrupo (Schochet, Peter 
Z. 2009). 
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Tabela III.C.1. Análises de subgrupo principais e adicionais 

Subgrupo Tipo de 
subgrupo 

Definição Tipo de 
análise 

Alunos em 
risco/Alunos não em 

risco 

Alunos Os alunos 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, antes de entrarem no ano escolar 
visado. 

Principal 

Raparigas/rapazes Alunos; 
Professores 

 

O sexo dos alunos e dos professores foi determinado a 
partir dos registos da escola.  

Adicional 

Estatuto de ensino a 
tempo inteiro 

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

Adicional 

Idade acima do 
normal/idade normal 

Alunos Um aluno 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. Em 
Timor-Leste, os alunos do 4.º ano foram identificados como 
tendo idade acima da normal se tivessem 13 ou mais anos 
de idade, os alunos do 5.º ano tinham idade acima da 
normal se tivessem 15 ou mais anos, e os alunos do 6.º ano 
tinham idade acima da normal se tivessem 17 ou mais anos. 

Adicional 

Elevada % de 
risco/baixa % de risco 

Escolas O SDPP dividiu as escolas num grupo que se encontrava no 
70.º percentil ou superior em termos de percentagem dos 
alunos 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 As escolas são definidas como remotas quando não podem 
ser alcançadas por todos os tipos de veículos e são não 
remotas se possível. 

Adicional 

 
5. Medidas principais e adicionais da eficácia do SDPP 

Para seleccionar os resultados para o estudo de impacto, o SDPP identificou os principais 
domínios que se esperava que fossem afectados pelo Programa SDPP conforme indicado pela 
teoria de mudança do programa: (1) comportamento e atitudes do professor, (2) atitudes dos 
alunos, (3) envolvimento dos alunos na escola, e (4) abandono escolar. Dentro de cada um destes 
domínios, o SDPP identificou resultados-chave que se pretendia que o programa afectasse; estes 
resultados primários podem ser usados para avaliar se o programa alcançou os seus objectivos. 
Para além dos resultados primários, a avaliação apresenta conclusões para os resultados 
adicionais para fornecer contexto para a análise principal e mais pormenores sobre como os 
alunos e os professores podem ter sido afectados pelo SDPP.   
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Tabela III.C.2. Medidas principais e adicionais da eficácia do Programa SDPP em Timor-Leste  

Domínio Principais medidas da eficácia do programa Medidas secundárias* 
Principais medidas da eficácia do programa  

Resultados 
do professor 

Escala das práticas de prevenção do abandono 
escolar do professor (intervalo: 1 a 8), AL 
2013 e AL 2014, professores nos 4.º, 5.º e 
6.º anos 

Escala de percepção da responsabilidade dos professores 
em relação aos alunos em risco (intervalo: 1 a 4), AL 
2013 e AL 2014, professores nos 4.º, 5.º e 6.º anos 

Escala da percepção de auto-eficácia dos professores 
(intervalo: 1 a 5), AL 2013 e AL 2014, professores 
nos 4.º, 5.º e 6.º anos 

Escala das práticas de prevenção do abandono escolar do 
administrador (intervalo: 1 a 8), AL 2013 e AL 2014 

Escala de percepção da responsabilidade dos 
administradores em relação aos alunos em risco 
(intervalo: 1 a 4), AL 2013 e AL 2014 

Escala da percepção de auto-eficácia dos administradores 
(intervalo: 1 a 5),d AL 2013 e AL 2014, 
administradores escolares 

Atitudes dos 
alunos em 
risco 

Atitudes emocionais em relação à escola, no 
AL 2013 e AL 2014, para os alunos em 
risco na coorte dos 4.º e 5.º anos do AL 
2012 e nas coortes do 4.º ano no AL 2013 
e AL 2014 

Atitudes cognitivas em relação à escola, no AL 
2013 e AL 2014, para os alunos em risco 
na coorte dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e 
nas coortes do 4.º ano no AL 2013 e AL 
2014 

Atitudes comportamentais em relação à escola, 
no AL 2013 e AL 2014, para os alunos em 
risco na coorte dos 4.º e 5.º anos do AL 
2012 e nas coortes do 4.º ano no AL 2013 
e AL 2014 

Percepção dos alunos do apoio dos professores, no AL 
2013 e AL 2014, para os alunos em risco na coorte 
dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nas coortes do 4.º ano 
no AL 2013 e AL 2014 

Percepção dos alunos do apoio dos pais, no AL 2013 e AL 
2014, para os alunos em risco na coorte dos 4.º e 5.º 
anos do AL 2012 e nas coortes do 4.º ano no AL 
2013 e AL 2014 

 

Envolvimento 
na escola 

Assiduidade, Janeiro–Outubro, AL 2013 para 
a coorte do 5.º ano de 2012; Janeiro–
Novembro, AL 2014 para a coorte do 4.º 
ano de 2012; coorte do 4.º ano de 2013, 
e coorte do 4.º ano de 2014 

Desempenho em matemática, AL 2013 para a coorte do 
AL 2012; AL 2014 para as coortes do 4.º ano do 
AL 2012, AL 2013, e AL 2014 

Desempenho em língua portuguesa, AL 2013 para a 
coorte do AL 2012; AL 2014 para as coortes do 4.º 
ano do AL 2012, AL 2013, e AL 2014 

Desempenho em língua tétum, AL 2013 para a coorte do 
AL 2012; AL 2014 para as coortes do 4.º ano do 
AL 2012, AL 2013, e AL 2014 

Comportamento, AL 2013 para a coorte do AL 2012; 
AL 2014 para as coortes do 4.º ano do AL 2012, 
AL 2013, e AL 2014 

Abandono 
escolar 

Medida de abandono escolar global 
composta por: 

Abandono escolar entre anos escolares com 
início no AL 2015 para a coorte do 4.º 
ano em 2013 e a coorte do 4.º ano em 
2014 

Abandono escolar no decorrer de um ano 
escolar no final do AL 2014 para a 
coorte do 4.º ano em 2012 e a coorte do 
5.º ano em 2012 

Progressão do 4.º ano para o 6.º ano ou superior para as 
coortes do 4.º ano no AL 2012 e AL 2013; do 5.º 
ano para o 6.º ano ou superior para a coorte do 5.º 
ano no AL 2012; do 4.º ano para o 5.º ano ou 
superior para a coorte do 4.º ano no AL 2014 

* A exploração do impacto do SDPP nestes resultados adicionais em causa deve ser descritiva por natureza, para fornecer 
contexto e uma melhor compreensão dos impactos nas medidas principais através das quais a eficácia do SDPP é determinada. 
Nestas análises exploratórias sobre os resultados adicionais, o SDPP não ajustou os limiares da significância estatística para as 
comparações múltiplas quando apresentou os impactos do programa. 
AL = Ano lectivo. 
No âmbito do domínio dos resultados do professor, a medida do resultado principal é uma escala 
que representa as práticas de prevenção do abandono escolar do professor (Tabela III.C.2). O 
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SDPP trabalhou  directamente  com os  professores  para  melhorar  o  seu  conhecimento  e  práticas  
relacionados com a prevenção do abandono escolar. Os professores também receberam formação 
sobre  como lidar  melhor  com os  alunos  através  do  programa de  actividades  de  enriquecimento  
extracurriculares. Como os professores inspiram e moldam as atitudes e comportamentos dos 
alunos, as alterações nas práticas dos professores podem representar um estímulo para a mudança 
nos alunos. As alterações nas atitudes dos alunos devem então resultar destas alterações nas 
atitudes e práticas dos professores, e assim o SDPP olha para os resultados no domínio das 
atitudes dos alunos. Os três resultados principais neste domínio são: atitudes emocionais, 
cognitivas  e  comportamentais  dos  alunos  em  relação  à  escola.34 As alterações nas atitudes dos 
alunos devem assim resultar em alterações no envolvimento dos alunos na escola, incluindo na 
assiduidade, comportamento e desempenho. A fraca assiduidade, o comportamento ou o 
desempenho podem indicar que os alunos são participantes menos activos na sua própria 
educação, o que pode ser um sinal de que os alunos estão no caminho do abandono escolar. Por 
último, as melhorias na assiduidade e no desempenho devem resultar numa redução do abandono 
escolar. Desta forma, o objectivo final do SDPP é o seu próprio domínio, e a medida do resultado 
principal é um indicador sobre se o aluno abandonou a escola na altura da recolha de dados de 
acompanhamento. 

Para além dos resultados principais, a avaliação analisa informações adicionais para fornecer 
contexto para a análise primária e aumentar a compreensão sobre as formas nas quais o programa 
foi ou não eficaz em influenciar um determinado domínio. A Tabela III.C.2 lista estes resultados 
adicionais, que incluem atitudes e práticas dos professores, percepções dos alunos acerca dos 
professores e pais, desempenho académicos, comportamento e transição de ano. 

IV. Amostragem e recolha de dados 

Este relatório recolheu dados em três fontes: (1) registos dos alunos recolhidos nas escolas, (2) 
inquéritos conduzidos com alunos em risco, e (3) inquéritos conduzidos com administradores 
escolares  e  professores  principais  dos  4.º,  5.º  e  6.º  anos,  e  das  disciplinas  de  matemática  e  
línguas. O SDPP recolheu estes dados em cinco pontos temporais, tendo recolhido dados para 
quatro anos lectivos, desde o primeiro trimestre no ano lectivo em que o programa foi lançado 
mais tarde (AL 2012) ao ano lectivo após a conclusão do programa (AL 2015) (Figure II.1). Ao 
longo das cinco rondas de recolha de dados, o SDPP recolheu informações sobre as quatro 
coortes utilizadas na análise, os seus professores e as suas escolas.  

Em todas as rondas de recolha de dados, o SDPP recolheu dados de 190 escolas – 97 
intervencionadas e 93 de controlo – que são utilizadas nas análise de impacto (Tabela IV.1). As 
informações utilizadas nas análises dos alunos a partir dos registos da escola foram recolhidas 
para 16 961 alunos do grupo SDPP e 17 615 do grupo de controlo. Da mesma forma, o SDPP 
analisou as informações recolhidas nas entrevistas com 3750 alunos do grupo do Programa 
SDPP e 3581 alunos do grupo de controlo, e 506 professores do ano escolar visado e 
administradores no grupo SDPP e 511 professores no ano escolar visado e administradores no 
grupo de controlo..35 

                                                
34 O SDPP utilizou um procedimento de ajuste de comparação múltipla (o método Benjamini-Hochberg) para os 
resultados das atitudes dos alunos para explicar o facto de que existiam três resultados principais neste domínio 
(Benjamini, Yoav and Yosef Hochberg 1995). 
35 Consulte o Anexo A para mais pormenores sobre a recolha de dados. Foi usado na análise um subgrupo elegível 
deste total de alunos e professores recolhidos. 
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Tabela IV.1. Dimensões da amostra do estudo 

 Grupo SDPP 
Grupo de 
controlo Total 

Escolas 97 93 190 
Registos dos alunos 16 961 17 615 34 576 
Inquérito aos alunos 3750 3581 7331 
Inquérito aos professores 506 511 1017 
Inquérito aos administradores 185 179 364 
Fontes: Situação de referência do SDPP, registos dos alunos no acompanhamento 1, acompanhamento 2, acompanhamento 3 e 

acompanhamento 4, questionário aos alunos e questionário de auto-resposta dos professores. 
Nota: as dimensões da amostra referem-se ao número de pontos de dados únicos de cada fonte de recolha de dados que são 

utilizadas nas análises de impacto. Os dados sobre coortes diferentes têm origem em rondas diferentes da recolha de 
dados. No geral, as dimensões da amostra para cada actividade de recolha de dados foram maiores, uma vez que 
alguns alunos foram incluídos nos registos da escola que não são elegíveis para serem incluídos na análise. 

 
O SDPP enviou os questionários da escola para o director da escola ou o director-adjunto para 
recolher informações sobre as características da escola, as matrículas e as características dos 
professores durante cada ronda de recolha de dados. O SDPP administrou os questionários aos 
directores, directores-adjuntos, e professores principais dos 4.º, 5.º e 6.º anos e de matemática e 
línguas no final do primeiro trimestre no AL 2012, a meio do AL 2013 e no fim do AL 2014. O 
questionário dos professores incluía perguntas relacionadas com a experiência e formação dos 
inquiridos, conhecimento dos factores de risco relacionados com o abandono escolar e atitudes e 
práticas utilizadas com os alunos em risco. Os professores elegíveis responderam em taxas de 81%, 
91% e 96% (AL 2012, AL 2013 e AL 2014, respectivamente) em cada ponto de recolha de dados. 

Durante cada ronda da recolha de dados, o SDPP obteve registos de alunos oficiais para obter 
informações sobre a assiduidade, desempenho escolar e dados demográficos, e as matrículas das 
quatro coortes. Durante três rondas de recolha de dados, no fim do AL 2012, AL 2013 e AL 2014, o 
SDPP também entrevistou alunos que estavam em risco de abandonar a escola (com base nas suas 
características da situação de referência) para avaliar as suas atitudes relacionadas com a escola. Um 
subgrupo de alunos em risco de cada coorte foi incluído na amostra para entrevistas, tendo sido 
incluído nas análises. O processo de amostragem real no terreno variou por coorte devido aos dados 
disponíveis para identificar o estado de risco dos alunos na altura da amostragem.  O Anexo A 
descreve este processo em pormenor. 

Como referido antes, para identificar os alunos em risco para esta avaliação, o SDPP apenas utilizou 
dados  que  estavam  disponíveis  nos  registos  da  escola  para  todas  as  escolas  do  Programa  SDPP  e  
grupo de controlo. Este é um método diferente daquele usado para identificar alunos em risco através 
do SAR nas escolas SDPP. Para identificar alunos com base nos registos da escola, a análise utilizou 
quatro análogos das seis componentes de em risco utilizadas no SAR de Timor-Leste no processo de 
identificação de situação de risco: (1) assiduidade a partir do último mês disponível durante o ano 
lectivo anterior; (2) classificação no exame de matemática no último trimestre disponível do ano 
lectivo anterior; (3) classificação no exame de tétum no último trimestre disponível do ano lectivo 
anterior; e (4) nota de comportamento no último trimestre disponível durante o ano lectivo anterior.36  

Os alunos em risco que foram seleccionados para uma entrevista responderam a questões sobre 
aspectos demográficos; atitudes cognitivas, comportamentais e emocionais em relação à escola; e 

                                                
36 Para a coorte dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 dos alunos em risco, não existiam informações disponíveis do último 
trimestre do ano lectivo anterior na altura da introdução na amostra dos alunos, por isso, o SDPP utilizou (1) assiduidade 
de Março de 2012, (2) a classificação no exame de matemática do primeiro trimestre do AL 2012, (3) a classificação no 
exame de tétum no primeiro trimestre do AL 2012, e (4) a nota de comportamento no primeiro trimestre do AL 2012.  
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percepções dos professores e pais. Os alunos da amostra responderam a uma taxa de 86% em cada 
ponto de recolha de dados no final do AL 2012, AL 2013 e AL 2014. 

V. Características da amostra antes da implementação 

Possuir dados sobre os elementos da amostra antes de serem expostos à intervenção é um elemento 
crucial de uma avaliação do impacto rigorosa. Fornece informações sobre as características da 
situação de base da amostra e permite-nos verificar a equivalência entre os grupos experimental e de 
controlo. No caso do SDPP em Timor-Leste, as características dos alunos e professores recolhidas 
antes do início da intervenção nas escolas em Setembro de 2012 servem como ponto de referência 
para todas as medições e análises subsequentes. 

O Programa SDPP e as escolas do grupo de controlo apresentavam características comparáveis na 
situação de referência (AL 2012), com uma característica, o número médio de alunos matriculados 
no 5.º ano, a diferir entre grupos de estudo por uma quantidade marginalmente significativa (Tabela 
V.1, painel superior). A maioria das escolas do estudo manteve programas de alimentação escolar ao 
longo da intervenção, com alguns programas adicionais activos em algumas escolas. Nenhuma 
escola tinha outros programas activos direccionados para o abandono escolar, o que reforça qualquer 
reivindicação da eficácia do Programa SDPP. Setenta e sete por cento das escolas no grupo do SDPP 
e 72% das escolas no grupo de controlo são acessíveis por todos os tipos de veículos. A escola típica 
do grupo SDPP tem matriculados cerca de 251 alunos, em média, em comparação com os cerca de 
260 alunos nas escolas do grupo de controlo. A escola média do grupo SDPP possuía 41 alunos no 
4.º ano, 34 alunos no 5.º ano e 30 alunos no 6.º ano, em comparação com os 42, 40 e 33 alunos 
nesses anos nas escolas do grupo de controlo, respectivamente. As escolas do grupo SDPP tinham 
uma média de 9 professores, em comparação com os 10 nas escolas do grupo de controlo. 

O  SDPP  também  comparou  as  características  dos  professores  dos  4.º,  5.º  e  6.º  anos  no  grupo  do  
Programa SDPP em relação ao grupo de controlo, e não encontrou diferenças estatisticamente 
significativas (Tabela V.1, painel inferior). O professor médio em ambos os grupos tinha 42 anos de 
idade. Trinta e um por cento dos professores do grupo do SDPP eram mulheres, em comparação com 
os  34% dos  professores  do  grupo de  controlo.  A escolaridade  secundária  era  o  nível  de  educação  
mais elevado da maioria dos professores. Cinquenta por cento dos professores do grupo do SDPP 
tinham menos de dez anos de experiência no ensino, em comparação com 53% dos professores nas 
escolas do grupo de controlo. Para ambos os grupos, menos de 10% dos professores tinham 30 anos 
ou mais de experiência no ensino. Nas escolas do grupo SDPP, 45% dos professores tinham recebido 
formação relacionada com os alunos em risco, em comparação com os 39% dos professores do grupo 
de controlo. Bastantes menos em cada grupo de estudo tinham recebido essa formação no ano 
transacto. Os professores tiveram uma classificação muito elevada na escala da prática de prevenção 
dos professores: 7,76 e 7,80 (numa escala de 8 pontos) para as escolas do SDPP e do grupo de 
controlo, respectivamente. 
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Tabela V.1. Características médias da escola e do professor do ano escolar visado antes da intervenção 
(4.º a 6.º anos do AL 2012) (valores apresentados em percentagem, salvo indicação em contrário). 
Resultado Grupo SDPP Grupo de controlo 
Características da escola antes da intervenção   
Oferece os anos 1.º a 6.º 100,0 100,0 
Matrículas (número médio de alunos)   

4.º ano (ano-alvo) 40,5  41,5 
5.º ano (ano-alvo) 33,7* 39,7 
6.º ano (ano-alvo) 29,8  33,1 
Anos 1.º a 6.º 250,8  260,3 

Número de professores  9,3  10,3 
Taxa de assiduidade na altura da chamada (% de alunos)    

4.º ano (ano-alvo) 79,7  78,8 
5.º ano (ano-alvo) 81,6  79,9 
6.º ano (ano-alvo) 83,4  82,9 

Taxa de assiduidade dos professores dos 4.º, 5.º e 6.º anos   
Janeiro 95,9  93,8 
Fevereiro 95,0  94,1 
Março 94,8  94,9 

Programas escolares activos externosa   
Sem outros programas activos 18,6  22,3 
Alimentação escolar 76,3  72,3 
Saúde e higiene 21,6  20,2 
Outros programas activos 26,8  20,2 

Acessibilidade da escola para todos os tipos de veículos 77,3 72,3 
Características do professor principal e de matemática e línguas dos anos 4.º a 6.º antes da intervenção 
Idade (anos) 42,4  42,0 
Mulheres 30,9  34,4 
Nível de educação mais elevadob   

Diploma universitário ou superior 1,1 2,2 
Bacharelatoc 20,9 20,.4 
Instituto/colégio de formação de professores (SPG) 19,9 17,2 
Ensino secundário 55,7 55,6 
Não concluiu o ensino secundário 2,5 4,7 

Experiência geral no ensinob   
Menos de 10 anos 50,5 52,6 
10 anos a menos de 20 anos 26,4 25,2 
20 anos a menos de 30 anos 14,1 15,6 
30 anos ou mais 9,0 6,7 

Recebeu formação relacionada com os alunos em risco   
Nunca 45,2  39,4 
No ano passado 15,4  16,8 

Escala das práticas de prevenção do abandono escolar do professor (intervalo: 1 a 8)d 7,7  7,8 
Dimensão da amostra   

Escolas 97 94 
Professores 282 279 

Fontes: questionário de auto-resposta da situação de referência aos professores e questionário às escolas do SDPP, Maio de 2012. 
Nota: salvo indicação em contrário, as diferenças entre  as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. A 

análise dos professores considera a agregação dos professores nas escolas. As dimensões da amostra para algumas características 
podem ser menores devido a respostas em falta. 

a Os programas externos são os financiados e implementados por organizações que não sejam o sistema da escola. Uma escola 
pode ter mais do que um programa externo a operar. Exemplos de outros programas incluem programas de formação de 
professores e fornecimento de manuais escolares e outros materiais. 
b As diferenças entre as distribuições dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando um teste de qui-quadrado. 
c É um diploma de associado obtido através de um curso de 18 meses de estudo fornecido pelo Ministério da Educação e a 
Cooperação Portuguesa. 
d Esta escala representa a soma das respostas do professor para oito itens que indicam se os relatórios dos professores registam a 
assiduidade diária, se tomam medidas se o aluno estiver ausente durante três dias num mês, se dão aconselhamento aos alunos 
com mais dificuldades de aprendizagem, se debatem apoio para os alunos com mais dificuldades de aprendizagem com outros 
professores, se desenvolvem planos de apoio aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem, se se reúnem com os alunos 
com mais dificuldades e se estão dispostos a chegar mais cedo e a sair mais tarde do trabalho para ajudar estes alunos. 
***/**/* A diferença entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo é estatisticamente importante no nível .01/.05/.10.  
†††/††/† A diferença entre as distribuições dos grupos do SDPP e de controlo é estatisticamente importante no nível .01/.05/.10. 
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Os alunos que estavam nos 4.º, 5.º e 6.º anos no AL 2012 eram também similares nos grupos do 
SDPP e de controlo, sem diferenças estatisticamente significativas (Tabela V.2).37 Quarenta e 
nove por cento dos alunos em ambos os grupos eram mulheres, e cerca de 16 a 17 por cento dos 
alunos em ambos os grupos não tinham idade adequada para o ano que frequentavam. Cerca de 
38 a 39% dos alunos em ambos os grupos estavam em risco de abandono escolar na situação de 
referência. Os alunos em risco apresentavam uma assiduidade e desempenho académico em 
matemática ligeiramente inferiores, e notas de comportamento inferiores à amostra total. Entre 
36 e 38% dos alunos em risco tiveram uma classificação de bom ou excelente em todos os 
trimestres do AL 2012, em comparação com entre 59 e 61% da amostra total. 

Tabela V.2. Características do aluno médio antes da intervenção (3.º a 6.º anos do AL 2012) 
(percentagens de alunos, salvo indicação em contrário) 
 Amostra total Amostra em risco 

 Grupo SDPP Grupo de 
controlo Grupo SDPP Grupo de 

controlo 

Características demográficas     
Mulheres 48,9  48,6 43.5 43.9 
Idade acima da normal para o ano escolara 17,1 16,1 14.5 15.0 
Factores relacionados com o risco de abandono escolar     
Categorizado como em risco com base nas informações da 
situação de referência, anos 3.º a 5.º anos  39,0  37,5 100,0 100,0 
Assiduidade diária no 1.º trimestre do ano lectivo 93,9  94,5 91.1 92.0 
Desempenho académico nas classificações dos exames do 
1.º trimestre (de 1 a 10)     

Matemática 5,8  5,7 5.3 5.2 
Português 6,0  6,0 5.5 5.5 
Tétum 6,4  6,3 5.9 5.8 

Comportamento classificado como bom ou excelente 
durante o 1.º trimestre b 61,3  58,7 36.0 37.6 

Dimensão da amostra     

Escolas 97 94 97 94 

Alunos do 3.º ano 4275 4248 1000 960 

Alunos do 4.º ano 3883 3830 936 912 

Alunos do 5.º ano 3229 3679 891 868 

Alunos do 6.º ano 2845 3069 n.a. n.a. 

Geral alunos 14 232 14 826 2,827 2,740 
Fontes: inquérito aos alunos na situação de referência do SDPP e recolha de dados nos registos das escolas, Maio de 2012. 
Nota: as diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. A análise 

considera a agregação dos alunos nas escolas. As dimensões da amostra para algumas características podem ser 
menores devido a respostas em falta. 

a Um aluno é considerado como tendo idade superior à normal para o seu ano se tiver mais dois anos do que a idade adequada 
para esse ano.  
b A nota do comportamento tem uma escala de 1 a 10. Uma classificação de "bom ou excelente" corresponde a uma classificação 
de 8 ou mais. 
***/**/* A diferença entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo é estatisticamente importante no nível .01/.05/.10. 
  

                                                
37 Assumindo uma transição regular, os alunos dos 3.º, 4.º e 5.º anos no AL 2012 estariam nos 4.º, 5.º e 6.º anos no 
AL 2013. 
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VI. Impactos do SDPP  

A avaliação fez uma estimativa dos impactos do Programa SDPP nos resultados dos professores, 
nas atitudes dos alunos, no envolvimento dos alunos na escola e no abandono escolar. Este 
capítulo debate a medida em que o Programa SDPP teve sucesso em melhorar as medidas 
principais da eficácia do programa em cada um destes domínios. A avaliação da eficácia do 
Programa SDPP centra-se nos impactos do programa medidos como a diferença nos resultados 
médios no acompanhamento final entre os alunos e os professores atribuídos de forma aleatória 
ao grupo SDPP e aqueles atribuídos de forma aleatória ao grupo de controlo, ajustada para as 
características da situação de referência. 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 ao que teria sido se 
as actividades se tivessem desenrolado como usualmente. Em alguns locais, para fornecer 
contexto adicional, 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 
medição 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.  

O debate está organizado como domínio do resultado, da seguinte forma: (1) resultados do 
comportamento e atitudes do professor, (2) atitudes dos alunos, (3) envolvimento dos alunos na 
escola e (4) abandono escolar. As conclusões do impacto para as medidas primárias e adicionais 
da eficácia do programa são apresentadas em gráficos de barras correspondentes ao nível de 
resultado  médio  por  estado  do  grupo  de  atribuição  aleatória.  As  diferenças  que  são  
estatisticamente diferentes de zero são indicadas com asteriscos.  

 

Significância estatística 

As estimativas do impacto do Programa SDPP são baseadas nas diferenças nos resultados médios 
para os alunos e professores do SDPP e do grupo de controlo. Na interpretação destas estimativas, 
é  importante  avaliar  se  são  suficientemente  amplas  por  forma  a  que  seja  improvável  que  as  
diferenças se devam à mudança (indicando que o Programa SDPP teve realmente um impacto).  
Com isto em consideração, 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% devida 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%. Nas tabelas 
e figuras, os impactos estatisticamente significativos nos níveis de 1%, 5% e 10% são assinalados 
com asteriscos, como ***, ** ou *. 

A probabilidade (1%, 5% ou 10%) de que as conclusões reportadas estejam a comunicar 
falsamente um impacto aumenta à medida que são realizados testes adicionais. Assim, deve ter-se 
cuidado quando se interpreta o significado das nossas análises exploratórias de resultados 
adicionais e subgrupos porque não corrigimos o número total de comparações que são feitas. Os 
testes individuais destes contrastes adicionais dos efeitos do programa para outros subgrupos são 
fornecidos como contexto adicional para as conclusões principais.  
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A. Impactos nos resultados dos professores 

Os  professores  podem  moldar  as  atitudes  e  acções  dos  
alunos através das suas próprias acções. Como 
demonstrado na teoria da mudança (Figura III.A.1), as 
acções do professor podem representar o primeiro nível de 
mudança na redução do abandono escolar. O SDPP 
trabalhou directamente com os professores para melhorar o 
seu conhecimento e sensibilização sobre o abandono 
escolar, fornecer-lhes formação para identificar alunos em 
risco e trabalhar com esses alunos e as suas famílias para 
fortalecer a sua ligação à escola. Os professores foram 
instruídos sobre como utilizar o SAR para melhorar as suas 
práticas de prevenção do abandono escolar, e receberam 
formação sobre como lidar melhor com os alunos através 
do programa de actividades de enriquecimento 
complementares que, por sua vez, deve melhorar as 
atitudes  e  comportamentos  dos  alunos.  Desta  forma,  as  
mudanças nas acções dos professores podem ser 
indicadores precoces de mudanças nos comportamentos 
dos alunos.  

Esta secção debate os impactos do SDPP no conhecimento, atitudes e práticas dos professores em 
relação ao abandono escolar.  

1. Impacto na adesão dos professores às práticas de prevenção do abandono 
escolar  

A medida principal da influência do SDPP nos resultados dos professores é a escala das práticas de 
prevenção do abandono escolar do professor. Esta escala combina respostas a oito questões 
colocadas aos professores principais, que foram o foco da intervenção do SAR, e aos professores de 
matemática e línguas. As perguntas centram-se no comportamento dos professores que possa ajudar 
os  alunos  em  risco  a  ter  sucesso  na  escola,  como  por  exemplo,  se  os  professores  registam  a  
assiduidade diária e se tomam medidas caso o aluno se ausente durante três dias num mês. (Ver o 
Anexo C para pormenores sobre a criação da escala.)  

 

Escala das práticas de prevenção do abandono escolar do professor (medida primária) 

Os professores responderam a um questionário. A classificação é baseada numa escala de 8 pontos 
correspondente a oito itens do inquérito que indicam se o professor adoptou práticas de prevenção do 
abandono escolar. Os itens incluem: 

ü Registo da assiduidade diária  
ü Tomar medidas se o aluno estiver ausente durante três dias num mês  
ü Dar aconselhamento aos alunos mais fracos  
ü Debater apoio para os alunos mais fracos com outros professores  
ü Desenvolver planos para apoiar os alunos mais fracos  
ü Comunicar com os pais dos alunos mais fracos  
ü Reunir-se com os alunos mais fracos  
ü Vontade de chegar mais cedo ou de sair mais tarde do trabalho para ajudar os alunos mais fracos 

Resultados do professor 

Medida principal da eficácia do programa 

· Nível de adesão dos professores às 
práticas de prevenção do abandono 
escolar   

Medidas adicionais 

· Percepção dos professores da auto-
eficácia em lidar com o abandono 
escolar   

· Percepção dos professores da 
responsabilidade para abordar o 
abandono escolar 

· Práticas de prevenção do abandono 
escolar, auto-eficácia e percepção 
da responsabilidade por parte dos 
administradores 
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O SDPP teve um impacto estatisticamente significativo sobre as práticas dos professores 
relacionadas com a prevenção do abandono escolar (Figura VI.A.1). Os professores dos grupos 
do SDPP e de controlo tiveram uma classificação de 7,87 e de 7,72, respectivamente, na escala de 
prevenção do abandono escolar de 8 pontos.38 Apesar de ambos os grupos de professores terem 
tido uma classificação elevada, isto representa uma melhoria de dois por cento para o grupo do 
SDPP em relação ao grupo de controlo. 

Figura VI.A.1. Impacto do Programa SDPP nas práticas de prevenção do abandono escolar dos 
professores (AL 2013 e AL 2014)  

 
Fontes: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de dados nos 

registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 
Nota: a análise é baseada nos professores principais dos 4.º, 5.º e 6.º anos, de matemática e de línguas durante o AL 2013 e AL 2014. A 

amostra inclui 412 professores para o grupo do SDPP e 406 professores para o grupo de controlo  
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores médios são 

ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos professores nas escolas e no ano 
lectivo e os efeitos fixados por ano. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.5 do Anexo. 

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

Apesar de uma percentagem maior dos professores principais do grupo do SDPP permanecer como tal 
durante a intervenção (44% dos professores principais do AL 2012 continuaram a sê-lo no AL 2014) 
do que entre os professores principais do grupo de controlo (32% no AL 2012 continuaram a sê-lo no 
AL 2014), o impacto nas práticas do professor poderia ter sido superior se uma maior percentagem de 
professores do SDPP tivesse beneficiado de dois anos completos da formação do SDPP e da 
implementação da intervenção.  

O SDPP também explorou os efeitos do programa nos subgrupos adicionais que não foram 
directamente visados pelo SDPP mas que mesmo assim são de interesse. 39  Estas comparações 
fornecem um contexto útil e podem sugerir vias através das quais o programa possa funcionar. 

                                                
38 As classificações mais elevadas indicam melhores práticas para prevenir o abandono escolar. 
39 Conforme descrito na Secção III, como estas análise são exploratórias, os resultados não foram ajustados para 
múltiplas comparações, apesar do grande número de comparações. 
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O SDPP examinou os impactos nos resultados dos professores do ensino primário e a escala das 
práticas de prevenção do abandono escolar dos professores, para quatro pares de subgrupos (Figura 
VI.A.2). Em particular, o SDPP avaliou os impactos separadamente por sexo do professor, 
percentagem de alunos em risco na escola, distância até à escola (uma escola é definida como "remota" 
se não estiver acessível por todos os tipos de veículos) e o estatuto de ensino a tempo inteiro do 
professor. Consistente com as principais conclusões do SDPP, os impactos do programa na escala de 
práticas de prevenção do abandono escolar do professor foram estatisticamente significativos ou 
marginalmente significativos nos seguintes subgrupos: professores do sexo masculino, professores em 
escolas com uma baixa percentagem de alunos em risco, professores tanto em escolas remotas como 
não remotas e professores a tempo inteiro. Não se verificaram impactos estatisticamente significativos 
na escala de práticas de prevenção do abandono escola dos professores entre estes subgrupos.40  
Figura VI.A.2. Impacto do Programa SDPP nas práticas de prevenção do abandono escolar dos 
professores, por subgrupo (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados nos registos escolares na situação de referência e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015; questionários de auto-resposta dos professores na situação de referência e 
de acompanhamento; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos professores principais dos 4.º, 5.º e 6.º anos, de matemática e de línguas durante o AL 2012, AL 2013 e 
AL 2014. 

 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores médios são 
ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos professores nas escolas e no ano 
lectivo e os efeitos fixados por ano. Uma vez que estas análises de subgrupo são exploratórias, os limiares da significância 
estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

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

                                                
40 As diferenças entre os impactos dentro de cada tipo de subgrupo foram testadas. Dentro de cada agrupamento dos 
subgrupos, não houve diferenças nos impactos entre mulheres e homens, entre funcionários a tempo inteiro e a 
tempo parcial, entre professores nas escolas com uma percentagem elevada de alunos em risco e professores nas 
escolas com uma percentagem baixa de alunos em risco, e entre os professores nas escolas remotas em comparação 
com os professores em escolas não remotas, no que toca às práticas de prevenção do abandono escolar do professor. 
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A teacher who works to prevent dropout in Timor-Leste 

Professores esforçam-se para prevenir o abandono escolar em Timor-Leste 
Fernando dos Santos Gonsalves dá aulas ao 4.º 
ano em Bazartete, uma escola rural no Distrito 
de Liquiçá, nas montanhas de Timor-Leste. No 
passado, muitos dos seus alunos faltavam com 
frequência à escola para ajudar os seus pais no 
trabalho no campo. Mas as coisas mudaram 
desde que a sua escola participou no Programa 
Piloto de Prevenção do Abandono Escolar 
(SDPP). Como parte do programa, os 
funcionários da escola, as famílias e os líderes 
da comunidade aprenderam sobre a 
importância da permanência na escola. 
Fernando e outros professores na sua escola 
foram ensinados sobre como implementar um 
Sistema de Alerta Rápido (SAR) para 
acompanhar indicadores-chave que assinalam 
um aluno como estando em risco de abandonar 
a escola. Estar ausente da escola é um desses 
sinais de alerta. Como parte do Programa SDPP, os funcionários da escola trabalham com os líderes 
da comunidade para sensibilizar para o abandono escolar e reforçar a parceria entre a escola e a 
comunidade. Uma das coisas que fizeram para reforçar a parceria foi criar comissões “Stay in 
School” que comunicassem com as famílias dos alunos sobre a assiduidade dos seus filhos. 
Quando um dos seus alunos, Domingo, se ausentou da escola pelo segundo dia numa semana, 
Fernando seguiu os passos do SAR que lhe foram ensinados. Notificou o director da escola e juntos 
pediram a  um voluntário  da  comissão  “Stay  in  School”  para  entregar  pessoalmente  um Cartão  de  
Notificação de Pais aos pais de Domingo. Durante a visita, o voluntário falou com os pais para 
descobrir por que razão o aluno se tinha ausentado e lembrou-os de que precisavam de enviar o seu 
filho regularmente para a escola. 
Fernando acredita que a maior sensibilização que os professores possuem para monitorizar a 
assiduidade e o trabalho com as comissões “Stay in School” fez uma grande diferença. "Depois de o 
Grupo Comunitário ‘Stay in School’ ter começado a trabalhar com a escola, os líderes locais 
fizeram reuniões e realmente conseguiram que as pessoas pensassem sobre a importância de manter 
os alunos na escola."  
O SDPP também trabalhou com a escola para tornar as salas de aula mais convidativas trabalhando 
com os professores para fornecer atenção individualizada aos alunos em risco e utilizar actividades 
de ensino interactivas centradas nos alunos nas suas salas de aula, para tornar a aprendizagem mais 
interessante. Agora, Domingo não quer perder um dia de escola. "No ano passado não gostava da 
escola porque não era estimulante. Mas agora gosto da escola... existem muitas actividades 
interessantes."  
Fernando vê diferenças não só no comportamento de Domingo mas também nas suas atitudes em 
relação à escola. "Domingo costumava ser muito calado e tímido. Ao certificarmo-nos de que 
participava em todas as actividades, a sua confiança realmente cresceu. Isto teve também resultados 
nas suas notas – em particular em tétum. E porque estamos a tornar a escola mais interessante e a 
monitorizar a assiduidade, evoluímos de 30 Cartões de Notificação de Pais no ano passado para 
apenas 2 cartões este ano." 
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2. Impacto nos resultados adicionais dos professores 

Para além da medida primária do efeito do programa nas práticas dos professores relacionadas 
com o abandono escolar, o SDPP utilizou duas outras escalas para analisar a percepção da auto-
eficácia e a percepção de responsabilidade dos professores em relação aos alunos em risco. O 
SDPP fornece estas conclusões porque podem ser de interesse e podem ajudar a obter um quadro 
mais completo das experiências dos professores.41  

a. Percepção de auto-eficácia do professor 

Um indicador adicional da eficácia do Programa SDPP na abordagem do abandono escolar é 
influenciar a convicção dos professores de que são capazes de afectar os factores associados ao 
abandono escolar dos alunos, como o comportamento insatisfatório, desinteresse nas aulas e 
absentismo. Este resultado é medido de acordo com a escala da percepção de auto-eficácia do 
professor, que o SDPP adaptou de Tschannen-Moran e Hoy (2001). As questões centram-se na 
convicção do professor de que pode ajudar os alunos em risco a terem sucesso na escola, como 
por exemplo, se o professor pensa que pode encorajar os alunos a valorizar a aprendizagem e o 
fornecimento de assistência às famílias para ajudarem os seus filhos a ter sucesso na escola. 

As respostas às perguntas sobre a auto-eficácia dos professores tinham um intervalo de 1 (nada) 
a 5 (bastante) e foram compiladas numa escala onde os valores mais elevados correspondiam a 

uma percepção mais elevada da auto-eficácia.  

O Programa SDPP teve um impacto estatisticamente significativo na percepção da auto-
eficácia dos professores (Figura VI.A.3). Os professores nas escolas do grupo do SDPP tiveram 

                                                
41 Tal como descrito na Secção III, uma vez que estas análises são exploratórias, os resultados não foram ajustados 
para comparações múltiplas, apesar do número elevado de comparações realizadas. 

Escala de percepção da auto-eficácia do professor  
 

Os professores foram questionados acerca do que podem fazer para prevenir ou abordar os 12 
factores que se seguem associados ao abandono escolar:  

 
ü Comportamento violento na sala de aula 
ü Motivação dos alunos com pouco interesse na escola 
ü Incentivo dos alunos pra acreditarem que são capazes de ser bem-sucedidos na escola 
ü Ajudar os alunos a valorizar a aprendizagem 
ü Tornar as aulas interessantes para os alunos  
ü Cumprir as regras da sala de aula 
ü Incentivo à participação activa entre alunos não envolvidos nas actividades 
ü Identificação de alunos que precisam de apoio extra 
ü Assiduidade dos alunos 
ü Modificação das actividades de ensino e aprendizagem para ajudar os alunos com mais 

dificuldades 
ü Assistência para as famílias ajudarem as suas crianças a serem bem-sucedidas na escola 
ü Ajudar os alunos com mais dificuldades a serem bem-sucedidos na escola 
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uma classificação  média  de  4,16  na  escala  de  percepção  da  auto-eficácia,  em comparação  com os  
4,08  para  os  professores  nas  escolas  do  grupo  de  controlo.  Estas  diferença  foi  estatisticamente  
significativa. Isto representa uma melhoria de dois por cento para o grupo do SDPP em relação ao 
grupo  de  controlo.  Isto  significa  que  os  professores  tanto  nas  escolas  do  SDPP  como  de  controlo  
sentiram que podiam fazer "bastante" para responder aos factores associados ao abandono escolar, 
mas os professores nas escolas do SDPP sentiram que podiam fazer ligeiramente mais. 

Figura VI.A.3. Impacto do Programa SDPP na percepção de auto-eficácia dos professores (AL 2013 e 
AL 2014) 

 
Fonte: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de dados 

nos registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 
Nota: a análise é baseada nos professores principais dos 4.º, 5.º e 6.º anos, de matemática e de línguas durante o AL 2013 e AL 

2014.  
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores médios 

são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos professores nas escolas e 
no ano lectivo e os efeitos fixados por ano. Uma vez que se tratam de resultados adicionais e as análises são exploratórias, os 
limiares da significância estatística não foram ajustados para as comparações múltiplas. 

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

b. Percepção de responsabilidade do professor 

Para além da escala de percepção da auto-eficácia do professor, o SDPP desenvolveu uma escala 
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Escala de percepção da responsabilidade dos professores em relação aos alunos em risco 
Esta escala é baseada na concordância dos professores com cinco afirmações sobre os alunos 

em risco. Os itens da escala são: 
 
ü Os alunos em risco de abandono escolar devem trabalhar mais. 
ü Pouco pode ser feito pelo professor ou a escola para ajudar os alunos em risco de abandono 

escolar. 
ü Se um aluno estiver em risco de abandono escolar, é principalmente culpa dos pais/tutor ou 

família. 
ü Os alunos em risco enfrentam muitos desafios para terem sucesso na escola. 
ü Os  alunos  em  risco  precisam  de  mais  ajuda  e  os  professores  não  possuem  tempo  nem  

recursos para o fazer  
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para medir a percepção da responsabilidade do professor em relação aos alunos em risco de 
abandono escolar. As perguntas nesta escala centram-se nas opiniões dos professores sobre as 
formas de impedir os alunos de abandonarem a escola. 

As respostas foram dadas de acordo com uma escala de 1 (concorda fortemente) a 4 (discorda 
fortemente). A classificação na escala é a média dos cinco itens. Os valores mais elevados 
correspondem a uma maior percepção da responsabilidade dos professores em relação aos alunos 
em risco. 

Os professores em ambos os grupos da investigação tendem a ter uma baixa percepção da 
responsabilidade em relação aos alunos em risco (Figura VI.A.4). O SDPP não teve impacto 
na percepção de responsabilidade dos professores em relação aos alunos em risco. A 
classificação média para os professores nas escolas do SDPP e de controlo foi de 1,89 (num 
máximo de 4), indicando que os professores tendem a acreditar que têm pouca responsabilidade 
pelos  alunos  em  risco.  É  interessante  notar  que  os  professores  sentem  que  são  capazes  de  
influenciar consideravelmente muitos dos factores associados ao abandono escolar (auto-
eficácia), mas não se sentem particularmente responsáveis por fazê-lo, como demonstrado na 
escala da percepção da responsabilidade. O SDPP apresenta as conclusões para outros resultados 
adicionais dos professores, assim como para os administradores, no Anexo G. 

Figura VI.A.4. Impacto do Programa SDPP na percepção de responsabilidade dos professores (AL 2013 
e AL 2014) 

 
Fonte: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de 

dados nos registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 
Nota: a análise é baseada nos professores principais dos 4.º, 5.º e 6.º anos, de matemática e de línguas durante o AL 2013 e 

AL 2014.  
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 

médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos professores 
nas escolas e no ano lectivo e os efeitos fixados por ano. Uma vez que se tratam de resultados adicionais e as análises 
são exploratórias, os limiares da significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
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3. Impacto nos resultados adicionais dos administradores escolares 

Os impactos foram também estimados para as práticas de prevenção do abandono escolar, a 
percepção de responsabilidade e a percepção da auto-eficácia dos administradores escolares em 
relação aos alunos em risco. Cada um destes resultados foi medido da mesma forma que para os 
resultados do professor.  

a. Práticas de prevenção do abandono escolar do administrador 

O Programa SDPP não teve um impacto estatístico significativo nas práticas de prevenção 
do abandono escolar dos administradores no Tajiquistão (7,85 versus 7,74) (Figura VI.A.5).  
A classificação média para ambos os grupos foi bastante elevada, o que deixou pouca margem de 
manobra para melhorias. O SDPP não aparentou ter um efeito positivo no conhecimento do 
administrador escolar sobre o abandono escolar. Os administradores nas escolas do SDPP 
identificaram uma média de 41% de uma lista de 8 factores de risco para o abandono escolar, em 
comparação com os administradores das escolas de controlo, que apenas identificaram uma 
média de 33% de factores de risco. A diferença entre os administradores das escolas do SDPP e 
de controlo foi significativa. 

Figura VI.A.5. Impacto do Programa SDPP na escala das práticas de prevenção do abandono escolar 
dos administradores (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fonte: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de 

dados nos registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 
Nota: a análise é baseada nos administradores durante o AL 2013 e AL2014. A amostra inclui 185 administradores para o 

grupo do SDPP e 176 administradores para o grupo de controlo. 
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 

médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos 
administradores nas escolas e no ano lectivo e os efeitos fixados por ano. Uma vez que se tratam de resultados 
adicionais e as análises são exploratórias, os limiares da significância estatística não foram ajustados para 
comparações múltiplas. 

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

7.85 7.74

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
nu

m
a 

es
ca

la
 d

e 
oi

to
 p

on
to

s

SDPP group Control groupGrupo SDPP Grupo de controlo 



 

Conclusões da Avaliação do Impacto do Programa Piloto para a Prevenção do Abandono Escolar em Timor-Lest Página 37	

 

b. Percepção de auto-eficácia do administrador 

Contrariamente às conclusões para a percepção de auto-eficácia dos professores, não houve 
impacto estatístico significativo na percepção de auto-eficácia dos administradores (Figura 
VI.A.6).  

Figura VI.A.6. Impacto do Programa SDPP na escala de percepção de auto-eficácia dos administradores 
(AL 2013 e AL 2014) 

 
Fonte: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de 

dados nos registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 
Nota: a análise é baseada nos administradores durante o AL 2013 e AL2014. A amostra inclui 185 administradores para o 

grupo do SDPP e 176 administradores para o grupo de controlo. 
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 

médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos 
administradores nas escolas e no ano lectivo e os efeitos fixados por ano. Uma vez que se tratam de resultados 
adicionais e as análises são exploratórias, os limiares da significância estatística não foram ajustados para 
comparações múltiplas. 

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

c. Percepção de responsabilidade do administrador 

Consistente com os resultados para os professores, o SDPP não teve um impacto 
estatisticamente significativo na percepção de responsabilidade do administrador (Figura 
VI.A.7). 
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Figura VI.A.7. Impacto do Programa SDPP na escala de percepção de responsabilidade dos 
administradores em relação aos alunos em risco (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fonte: questionários de auto-resposta do SDPP para a situação de referência e de acompanhamento do professor e recolha de 

dados nos registos escolares; Maio de 2012, Maio de 2013 e Setembro de 2014. 
Nota: a análise é baseada nos administradores durante o AL 2013 e AL2014. A amostra inclui 185 administradores para o 

grupo do SDPP e 176 administradores para o grupo de controlo. 
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 

médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos 
administradores nas escolas e no ano lectivo e os efeitos fixados por ano. Uma vez que se tratam de resultados 
adicionais e as análises são exploratórias, os limiares da significância estatística não foram ajustados para 
comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10.
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Professores adoptam hábitos de prevenção do abandono escolar 
Não é fácil mudar as atitudes e comportamentos dos professores. Mas quando os professores se 
apercebem de como as novas abordagens são importantes, e quando aprenderam estratégicas que os 
ajudam a melhorar, podem fazer uma diferença significativa para os alunos nas suas turmas. 
Júlio Amaral, um Responsável de Campo do SDPP em Manatuto, Timor-Leste, observou este tipo 
de mudança. "No passado, os professores não compreendiam a importância da frequência regular 
da escola, e os alunos faltavam à escola, ou saiam mais cedo quando lhes apetecia. Se as notas de 
um aluno não eram muito boas, os professores não de preocupavam muito. Mas com este programa, 
os professores estão agora a trabalhar mais para verificar a assiduidade dos alunos todos os dias. 
Isto significa que os professores compreendem agora a importância da assiduidade diária para os 
seus alunos." 

Os  professores  que  reconhecem  a  
importância da assiduidade tornam-
se numa força positiva tanto para os 
seus  alunos  como  para  os  seus  
colegas professores.  
Júlio continua: A mudança que 
observei é que agora os nossos 
professores interagem com os seus 
alunos e prestam-lhes atenção. 
Desta forma, actuam como um bom 
modelo para os alunos e outros 
professores seguirem." Os 
professores também se apercebem 
de que têm de mudar o panorama 
quando os alunos vêm para a escola 
- têm de tornar as salas de aula mais 
apelativas e a aprendizagem mais 
interessante.  

Estas mudanças nos professores 
tiveram um impacto  particular  em Tadeo,  aluno  do  4.º  ano  na  escola  Maun Fahe.  Quando Tadeo  
faltou a três dias no primeiro trimestre, os seus pais receberam um cartão de notificação. O seu 
professor  encontrou-se  depois  com  os  seus  pais  para  identificar  formas  de  lidar  com  os  seus  
problemas de assiduidade e ajudá-lo a ser melhor na escola. Desde a visita que Tadeo faltou à escola 
apenas uma vez e as suas notas no exame de tétum subiram de 5 para 7 em 10.  
Julio  refere  que  os  professores  querem  continuar  a  utilizar  as  abordagens  que  aprenderam  com  o  
SDPP por considerarem que estas estratégias estão a fazer a diferença na sua sala de aula. O SDPP 
ajudou a criar as bases para os professores desenvolverem ideias autonomamente, que ajudam e 
orientam os alunos a fazerem melhor e a permanecerem na escola. Julio refere com satisfação as 
alterações positivas que observou nas suas visitas às escolas: 

“Na semana passada, visitei as escolas onde trabalhei com os professores; continuavam a verificar 
a assiduidade e a criar actividades dinâmicas para os alunos – apesar de eu não estar lá para os 
apoiar. Isto significa que os professores conseguem continuar a utilizar abordagens de prevenção 
do abandono escolar autonomamente no futuro”. 

Os professores orientados pelos responsáveis de campo do SDPP 
sentem que conseguem continuar a usar as abordagens de prevenção 

do abandono escolar sozinhos. 
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B. Impactos nas atitudes dos alunos em 
risco relativamente à escola  

A teoria de mudança do SDPP (Figura III.A.1) 
sugere que uma mudança no conhecimento e 
práticas do professor pode levar a uma mudança 
nas atitudes do aluno em relação à escola. Os 
impactos observados nas práticas de prevenção 
do abandono escolar, juntamente com o 
programa EWS e ECA, podem traduzir-se numa 
mudança nas atitudes dos alunos. O SDPP 
captou estas atitudes questionando os alunos 
identificados pela análise—através dos dados 
basais disponíveis, conforme descrito na Secção 
IV—como estando em risco de abandono escolar.  

Esta secção apresenta as conclusões quanto ao impacto do Programa SDPP nas atitudes de 
alunos em risco.  

1. Impacto nas medidas primárias de atitudes dos alunos relativamente à escola  

Conforme descrito anteriormente, o SDPP utilizou três medidas de atitudes dos alunos para 
determinar a eficácia do programa: atitudes emocionais, cognitivas e comportamentais 
relativamente à escola. 42 

A escala das atitudes emocionais relativamente à escola mede a forma como um aluno se sente 
em relação à escola. A medida capta a percentagem de respostas a questões com as quais um 
aluno concordou. Uma percentagem superior representa atitudes mais positivas relativamente à 
escola. (Consulte o Anexo D para obter pormenores sobre a construção das escalas.)  

                                                
42 O  SDPP  construiu  as  três  medidas  de  atitudes  dos  alunos  a  partir  de  respostas  a  um  inquérito  administrado  a  
múltiplos coortes de alunos identificados como em risco, com base nas suas características de pré-intervenção. O 
inquérito foi desenvolvido através do desenvolvimento e teste de novas questões e da adaptação de inquéritos 
existentes de envolvimento dos alunos, atitudes cognitiva e comportamentais (consulte Fredericks, Jennifer A., 
Phyllis Blumenfeld, Jeanne Friedel e Alison Paris, 2005; e Finlay, Krystina A. 2006). Para mais pormenores sobre o 
inquérito, consulte o Anexo A. 

Resultados em termos de atitudes dos 
alunos em risco relativamente à escola 

Medida principal da eficácia do programa 

· Atitudes emocionais, cognitivas e 
comportamentais relativamente à escola   

Resultados adicionais: 

· Percepções dos alunos em relação ao 
apoio dos professores 

· Percepções dos alunos em relação ao 
apoio dos pais 

Atitudes emocionais em relação à escola 
Os alunos identificados como estando em risco de abandono escolar responderam a um questionário. 
Esta  escala  baseia-se  em  respostas  de  alunos  aos  seguintes  seis  itens  relativos  à  forma  como  os  
alunos se sentem em relação à escola: 

ü A escola é um local divertido para se estar. 
ü Existem professores com quem podemos falar. 
ü Participo em actividades extracurriculares. 
ü Gosto de participar nas actividades das aulas. 
ü Anseio por ir para a escola. 
ü Um programa de acompanhamento poderia ajudar-me com os estudos. 
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Não existiram impactos estatisticamente significativos nas atitudes emocionais 
relativamente à escola; os alunos do SDPP concordaram com 85,0% das questões, em 
comparação com alunos de controlo, que concordaram com 85,9% das questões (Figura 
VI.B.1). 

Figura VI.B.1. O Programa SDPP tem impacto nas atitudes emocionais dos alunos em risco 
relativamente à escola (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. A amostra inclui 3226 alunos em risco para o grupo do SDPP e 3006 alunos em risco para o grupo de controlo.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Os impactos foram ajustados para comparações múltiplas utilizando o método 
Benjamini-Hochberg. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.5 do Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O SDPP centrou-se em alunos que estavam em risco de abandono escolar. Contudo, existem 
subgrupos adicionais de alunos para os quais a compreensão dos efeitos do SDPP nas atitudes 
dos alunos providenciariam contexto útil adicional na compreensão da intervenção e nos 
potenciais trajectos pelos quais tem efeitos. Aqui, o SDPP explora os impactos do programa nas 
atitudes de alunos em risco, utilizando subgrupos adicionais de interesse (Figura VI.B.2).43  

Consistente com as principais conclusões do SDPP, os impactos do programa nas atitudes 
emocionais em relação à escola não foram estatisticamente significativos para vários 
subgrupos. O impacto em alunos em risco nas escolas que não são remotas foi  marginalmente 
significativo.  
                                                
43 Conforme descrito na Secção III, como estas análise são exploratórias, os resultados não foram ajustados para 
múltiplas comparações, apesar do grande número de comparações. 
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Figura VI.B.2. O Programa SDPP tem impacto nas atitudes emocionais dos alunos em relação à escola, 
por subgrupo. 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. As dimensões da amostra são de 2865 (raparigas) e 3367 (rapazes), 598 (idade acima do normal) e 5198 (idade 
não superior à normal), 2223 (escolas com elevada percentagem de alunos em risco) e 4009 (escolas com baixa 
percentagem de alunos em risco) e 1339 (escolas não remotas) e 4893 (escolas remotas). 

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que estas análises de subgrupo são exploratórias, os limiares da 
significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. Não existiram diferenças estatisticamente 
significativas entre estimativas de impacto nos subgrupos. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
A escala das atitudes cognitivas relativamente à escola mede a forma como um aluno pensa 
sobre a escola e o trabalho escolar. A medida capta a percentagem de respostas a questões com 
as quais um aluno concordou. Um resultado superior representa atitudes mais positivas 
relativamente à escola. 
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Atitudes cognitivas em relação à escola 

Os alunos identificados como estando em risco de abandono escolar responderam a um 
questionário. Esta escala baseia-se em respostas de alunos aos seguintes nove itens relativos à 
forma como os alunos pensam sobre a escola: 

ü Vou concluir o ano em que estou. 
ü Concluir o ano será útil para a minha família e para mim. 
ü Faltar à escola afecta o meu desempenho na escola. 
ü Fazer os trabalhos de casa ajuda-me a ter bons resultados na escola. 
ü Estou interessado no trabalho que tenho para fazer nas aulas. 
ü Verifico se o meu trabalho escolar não tem erros. 
ü Preciso de ajuda extra com os meus estudos e trabalhos de casa. 
ü Tenho dificuldade em me concentrar na escola. 
ü Tento fazer o meu melhor na escola mesmo que não seja perfeito. 
 

Sexo fem. Sexo masc. Idade acima 
do normal 

Idade não 
superior ao 

normal 
Grupo SDPP 

Elevada % 
de risco 

Baixa % 
de risco 

Escolas 
remotas 

Escolas não 
remotas 
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Não existiram impactos nas atitudes emocionais relativamente à escola; os alunos do SDPP 
concordaram com 71,3% das questões, em comparação com alunos de controlo, que 
concordaram com 71,7% das questões (Figura VI.B.3). 

Figura VI.B.3. O Programa SDPP tem impacto nas atitudes cognitivas dos alunos em risco relativamente 
à escola (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. A amostra inclui 3226 alunos em risco para o grupo do SDPP e 3006 alunos em risco para o grupo de controlo.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Os impactos foram ajustados para comparações múltiplas utilizando o método 
Benjamini-Hochberg. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.5 do Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
Tal como com as atitudes emocionais relativamente à escola, exploramos os impactos do SDPP 
nas atitudes cognitivas de alunos em risco utilizando subgrupos de interesse adicionais. 
Consistente com as nossas conclusões principais, não existiram impactos estatisticamente 
significativos para nenhum subgrupo nas atitudes cognitivas relativamente à escola (Figura 
VI.B.4).  
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Figura VI.B.4. O Programa SDPP tem impacto nas atitudes cognitivas dos alunos relativamente à 
escola, por subgrupo (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. As dimensões da amostra são de 2865 (raparigas) e 3367 (rapazes), 598 (idade acima do normal) e 5198 (idade 
não superior à normal), 2223 (escolas com elevada percentagem de alunos em risco) e 4009 (escolas com baixa 
percentagem de alunos em risco) e 1339 (escolas não remotas) e 4893 (escolas remotas). 

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que estas análises de subgrupo são exploratórias, os limiares da 
significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. Não existiram diferenças estatisticamente 
significativas entre estimativas de impacto nos subgrupos. 

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

A escala das atitudes comportamentais relativamente à escola mede a forma como um aluno se 
comporta em relação às actividades escolares. A medida capta a percentagem de respostas a 
questões incluídas na escala com as quais um aluno concordou. Um resultado superior representa 
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Atitudes comportamentais em relação à escola 
 

Os alunos identificados como estando em risco de abandono escolar responderam a um questionário. 
Esta escala baseia-se nas respostas dos alunos aos seguintes 10 itens do inquérito relativos à forma 
como os alunos se comportam na escola: 

ü Pensei em desistir. 
ü Vou à escola com regularidade. 
ü Chego à escola pontualmente. 
ü Fico em casa quando venho da escola mesmo que não esteja doente. 
ü Falto às aulas quando estou na escola. 
ü Não vou à escola ou falto às aulas sem dizer nada aos meus pais. 
ü Faço os trabalhos de casa que me atribuem. 
ü Obedeço às regras na escola. 
ü Meto-me em sarilhos na escola. 
ü Tenho dificuldade em dar-me bem com outros alunos. 
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atitudes mais positivas relativamente à escola. 

Existiu um impacto estatisticamente significativo nas atitudes comportamentais 
relativamente à escola (Figura VI.B.5). Os alunos em risco em escolas do SDP concordaram 
com 79,5% das questões, em comparação co alunos de escolas de controlo, que concordaram 
com 76,3%. Isto representa uma melhoria de 4,2% para o grupo do SDPP em relação ao grupo de 
controlo. 

Figura VI.B.5. O Programa SDPP tem impacto nas atitudes comportamentais dos alunos em risco 
relativamente à escola (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. A amostra inclui 3226 alunos em risco para o grupo do SDPP e 3006 alunos em risco para o grupo de controlo.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Os impactos foram ajustados para comparações múltiplas utilizando o método 
Benjamini-Hochberg. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.5 do Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
Consistente com as estimativas gerais o impacto do Programa SDPP nas atitudes 
comportamentais relativamente à escola foram estatisticamente significativas para vários 
subgrupos (Figura VI.B.6). O único subgrupo que não teve um impacto estatisticamente 
significativo ou marginalmente significativo foi o de alunos em risco em escolas com um baixa 
percentagem de alunos em risco.44  

                                                
44  As diferenças entre os impactos para cada subgrupo foram testadas. Existiu uma diferença estatisticamente 
significativa entre as estimativas de impacto para alunos com idade superior ao normal ou não superiores ao normal 
e entre as estimativas de impacto para alunos em escolas com uma elevada percentagem de alunos em risco e alunos 
em escolas com uma baixa percentagem de alunos em risco.   
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Figura VI.B.6. O Programa SDPP tem impacto nas atitudes comportamentais dos alunos relativamente à 
escola, por subgrupo (AL 2013 e AL 2014) 

 

Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 
Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. As dimensões da amostra são de 2865 (raparigas) e 3367 (rapazes), 598 (idade acima do normal) e 5198 (idade 
não superior à normal), 2223 (escolas com elevada percentagem de alunos em risco) e 4009 (escolas com baixa 
percentagem de alunos em risco) e 1339 (escolas a uma distância média reduzida da capital de distrito) e 4893 (escolas 
a uma distância média ou superior da capital de distrito). 

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que estas análises de subgrupo são exploratórias, os limiares da 
significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
†††/††/† Diferença estatisticamente significativa entre as estimativas de impacto dos subgrupos no nível .01/.05/.10.
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Students in Timor-Leste improved their behavioral engagement in 
school – coming to school, being punctual, doing homework, and 

following rules. 

A alteração do comportamento coloca Nelson na "corrida" para o 7.º ano 

Nelson,  um  aluno  do  6.º  ano  em  Timor  Leste,  não  gostava  da  escola  e  não  se  importava  que  os  
outros  soubessem  disso.  Faltava  com  frequência  e  não  fazia  os  trabalhos  de  casa:  mesmo  que  os  
fizesse, não os entregava. Portava-se mal na aula. Eram sinais de aviso de que estava no precipitado 
caminho para abandonar a escola. Contudo, o seu professor, Honório Pinto, decidiu agir de forma 
agressiva para desviar o Nelson desse caminho e inverter esses comportamentos. Pinto recebeu 
formação no Sistema de Alerta Rápido (SAR) como parte do Programa Piloto para a Prevenção do 
Abandono Escolar (SDPP). O SAR mostrou a Honório como identificar alunos em risco como o 
Nelson; também lhe ensinou formas de diminuir o risco de os alunos abandonarem a escola.   
O primeiro passo que o Honório 
deu  foi  tornar  a  sala  de  aula  mais  
acolhedora para o Nelson. Também 
contactou  a  mãe  do  Nelson  para  a  
informar dos comportamentos 
preocupantes do aluno e chamou-a 
para conversarem sobre o que fazer 
para manter o Nelson na escola. Ela 
explicou que, “Às vezes, o Nelson 
não vai à escola um mês. Como é o 
filho mais velho, ajuda o pai na 
quinta e trata do gado. Não há 
mais  ninguém  em  casa  para  o  
fazer. Recebi os recados a 
informarem-me das faltas do 
Nelson.” Apesar de receber os 
recados, não sabia o que fazer.  

A mãe do Nelson veio à escola depois de receber o recado. O professor do Nelson e o director da 
escola explicaram o impacto do abandono escolar a longo prazo e como seria prejudicial para o 
Nelson, a família e a comunidade. Discutiram o elevado número de faltas do aluno e o que poderia 
ser feito para melhorar a sua assiduidade. A mãe saiu da reunião determinada a garantir que o Nelson 
iria à escola todos os dias. “Agora, como sua mãe, mando-o para a escola todas as manhãs.”  O 
Nelson também prometeu fazer os trabalhos de casa e concentrar-se no que estava a ser ensinado. 

Não demorou muito até o professor Honório ver uma mudança. “Comparando o agora com o antes, 
há uma grande diferença na assiduidade do Nelson. Antes ele faltava até 3 dias de escola numa 
semana, mas recentemente não tem faltado nenhum.” Honório também observou a mudança nos 
trabalhos de casa, “Nelson é agora um aluno mais activo na escola por causa do apoio que o 
Programa SDPP proporciona para motivar os alunos e a utilização do recado precoce.” 
O professor do Nelson, o director da escola e a sua família tomaram medidas com base nos passos 
do SAR, o que produziu resultados positivos. O seu comportamento mudou, trabalhou arduamente e, 
no final do ano, comunicou orgulhosamente que passou nos seus exames e que iria para o 7.º ano. 
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2. Impacto nas medidas adicionais de atitudes dos alunos relativamente à escola  

Para além de medir os impactos nas três atitudes principais dos alunos descritas em cima, o 
SDPP também avaliou os impactos do programa em dois outros resultados comportamentais para 
alunos em risco: as suas percepções acerca do apoio de professores e pais para o seu sucesso na 
escola. 45  estas  escalas  também  se  basearam  nas  respostas  ao  inquérito  a  alunos  em  risco  e  
resultados superiores nestas escalas representam mais percepções positivas dos alunos acerca do 
apoio que recebem de professores e pais.46  

 

O SDPP não encontrou qualquer impacto nas percepções dos alunos relativas ao apoio dos 
professores (Figura VI.B.7). Os alunos do SDPP concordaram com 80,7% das questões sobre 
as suas percepções relativas ao apoio dos professores e os alunos de escolas de controlo 
concordaram com 79,7% das questões.  

                                                
45 Conforme descrito na Secção III, como estas análise são exploratórias, os resultados não foram ajustados para 
múltiplas comparações, apesar do grande número de comparações. 
46 O Anexo D descreve a construção destas medidas. 

Percepções do aluno relativamente ao apoio do professor 
Os alunos identificados como estando em risco de abandono escolar responderam a um 
questionário.Esta escala baseia-se nas respostas dos alunos aos seguintes 11 itens do inquérito 
relativos à forma como os alunos percebem o apoio prestado pelos professores: 

 
ü Tenho tido dificuldade em dar-me bem com o(s) meu(s) professor(es). 
ü O(s) meu(s) professor(es) preocupa(m)-se com a minha evolução. 
ü O(s) meu(s) professor(es) fala(m) comigo sobre como correram os meus trabalhos de casa 

e/ou exames. 
ü O(s) meu(s) professor(es) ajuda(m)-me se estiver a ter dificuldades numa lição. 
ü Estou à vontade para pedir ao(s) meu(s) professor(es) ajuda com as minhas lições. 
ü O(s) meu(s) professor(es) fala(m) comigo se faltar à escola ou às aulas. 
ü O(s) meu(s) professor(es) acha(m) que consigo terminar este ano lectivo. 
ü O(s) meu(s) professor(es) falou/falaram comigo sobre os meus planos de futuro. 
ü O(s) meu(s) professor(es) contactou/contactaram os meus pais sobre o meu trabalho 

escolar. 
ü O(s) meu(s) professor(es) contactou/contactaram os meus pais sobre a minha assiduidade. 
ü O(s) meu(s) professor(es) e os meus colegas incentivam-me a não abandonar a escola. 
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Figura VI.B.7. Impacto do Programa SDPP nas percepções dos alunos relativas ao apoio dos 
professores (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que se tratam de resultados adicionais e as análises são exploratórias, 
os limiares da significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
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Os alunos identificados como estando em risco de abandono escolar responderam a um 
questionário.Esta escala baseia-se nas respostas dos alunos aos seguintes 10 itens do inquérito 
relativos à forma como os alunos percebem o apoio prestado pelos pais: 

ü Os meus pais sabem quando não terminei os meus trabalhos de casa e tarefas, 
ü Os meus pais falaram com o meu professor sobre os resultados dos meus exames ou faltas. 
ü Os meus pais falaram com o meu professor sobre a minha assiduidade. 
ü Os meus pais certificam-se de que vou à escola todos os dias. 
ü É importante para os meus pais que tenha bons resultados na escola. 
ü Os meus pais comparecem aos eventos escolares. 
ü Os meus pais falam comigo sobre melhorar as minhas notas. 
ü Os meus pais tentam ajudar-me com os meus estudos. 
ü Os meus pais deixam-me tempo livre para fazer os trabalhos de casa. 
ü Os meus pais querem que termine este ano lectivo. 
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O SDPP não encontrou qualquer impacto nas percepções dos alunos relativas ao apoio dos 
pais (Figura VI.B.8). Os alunos de escolas do SDPP concordaram com 86,4% das questões nas 
suas percepções relativas ao apoio dos pais, comparado com alunos em escolas de controlo que 
concordaram com 86,6%. 

Figura VI.B.8. Impacto do Programa SDPP nas percepções dos alunos relativas ao apoio dos pais (AL 
2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares da linha basal e de acompanhamento do SDPP, Maio de 2012, Maio de 2013, 

Março de 2014, Setembro de 2014, Janeiro de 2015; inquéritos a alunos da linha basal e de acompanhamento, Maio de 
2013 e Setembro de 2014. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que se tratam de resultados adicionais e as análises são exploratórias, 
os limiares da significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

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

C. Impactos no envolvimento dos alunos 
na escola 

A teoria de mudança do SDPP sugere que uma 
melhoria  das  atitudes  dos  alunos  relativamente  à  
escola resultará numa melhoria do seu 
envolvimento na escola. O SDPP utilizou três 
resultados para medir o envolvimento dos alunos 
na escola: assiduidade, desempenho académico e 
comportamento. Para ambas as categorias, o SDPP 
utilizou registos escolares para construir as medidas 
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dos resultados. Como o Programa SDPP se destinou a melhorar a assiduidade dos alunos, é a medida 
principal da sua eficácia neste domínio.  

Esta secção apresenta resultados do impacto do SDPP no envolvimento dos alunos na escola. 

1. Impacto na assiduidade diária dos alunos na escola  

Como o Programa SDPP se destinou a melhorar a assiduidade dos alunos, é a medida principal utilizada 
para  determinar  a  eficácia  do  SDPP  neste  domínio.  Os  alunos  em  risco  de  abandono  escolar  podem  
perder um volume excessivo de aulas na escola, fazendo com que o seu desempenho escolar seja fraco e 
com que fiquem atrasados nos estudos, desencorajando-os e alienando-os dos estudos, escola e colegas. O 
SDPP estimou impactos em relação à assiduidade de todos os alunos, bem como de alunos identificados 
como estando em risco de abandono escolar, com base nas suas características basais.  

 

O SDPP teve um impacto estatisticamente significativo na assiduidade dos alunos expostos ao 
programa (Figura VI.C.1). Os  alunos  em escolas  do  SDPP apresentaram uma taxa  de  assiduidade  
diária média de 82,0%, comparado com 80,3% dos alunos em escolas de controlo, uma melhoria de 
2,1% na assiduidade para o grupo de tratamento quando comparado com o grupo de controlo.47 Esta 
melhoria no envolvimento com a escola é o próximo nível na teoria da mudança, seguido da melhoria 
nas atitudes comportamentais dos alunos.  

A diferença nas taxas de assiduidade de alunos em risco de abandono escolar em escolas do SDPP e de 
controlo foi estatisticamente significativa. A assiduidade diária média de alunos em risco em escolas do 
SDPP foi de 78,9% face a 76,6% daqueles em escolas de controlo, uma melhoria na mudança de três 
porcento na assiduidade para o grupo de tratamento em comparação ao grupo de controlo. Em 

                                                
47 Isto traduz-se em dias de escola adicionais cumpridos de até 77 000 em Timor-Leste. Este cálculo por alto utiliza 
números arredondados e presume que os impactos seriam semelhantes para todos os alunos nos anos e escolas alvo. 
Com pressupostos alternativos, estes números poderiam variar.   

Assiduidade dos alunos 

A medição da assiduidade consiste na média da assiduidade diária ao longo de um ano 
lectivo completo.A taxa de assiduidade diária é a percentagem de dias de escola a que um 
aluno assistiu durante o ano lectivo, obtida através da média das percentagens mensais para 
o ano lectivo mais recente. 

 

Melhoria da assiduidade: o que significa?  
 

Os impactos positivos na assiduidade significam que os alunos frequentaram a escola e conseguiram receber 
instrução com maior regularidade do que sem o SDPP. Os impactos na assiduidade podem traduzir-se no 
número de dias de escola adicionais assistidos por todos os alunos que beneficiaram do SDPP. 

 
Em Timor-Leste, as escolas estão abertas, em média, 240 dias durante um ano lectivo. Normalmente, um 
aluno falta cerca de 19 dias de escola por ano lectivo. No geral, um aluno que tenha participado no SDPP 
assistiu a quatro dias de escola adicionais em comparação com um aluno que não tenha participado no SDPP. 
Dado que 14.000 alunos foram expostos à intervenção nas escolas com SDPP, o número de dias de escola 
adicionais assistidos chega a 56.000 em Timor-Leste.   

 
Entre os alunos em risco, o número de dias de escola adicionais assistidos é de até 33.000 em Timor-Leste. 
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contraste, as taxas de assiduidade média diferiram nos alunos que não estavam em risco de abandono 
escolar em escolas do SDPP (84,3%) em comparação com escolas de controlo (82,9%), mas esta 
diferença não foi estatisticamente significativa. O Anexo E apresenta resultados com base em medidas 
de assiduidade alternativas.  
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Figura VI.C.1. Impacto do Programa SDPP na assiduidade diária, no geral e por estado em risco (AL de 
2013 e AL de 2014) 

 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 

2014. A amostra inclui 13 645 alunos para o grupo do SDPP (5884 em risco e 6233 sem risco) e 13 702 alunos para o 
grupo de controlo (5724 em risco e 6681 sem risco).  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.5 do 
Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente 
significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O Programa SDPP não foi concebido 
para ter vários impactos para subgrupos 
diferentes de alunos (para além dos 
alunos em risco de abandono). 
Contudo, a literatura sugere que os 
resultados e os impactos podem variar 
para diferentes tipos de alunos. Os 
impactos do Programa SDPP na 
assiduidade estavam presentes em 
vários subgrupos (Figura VI.C.2).48  

Consistente com os resultados 
principais do SDPP, o programa 
produziu impactos positivos na assiduidade que eram estatisticamente significativos em 

                                                
48 Conforme descrito na Secção III, como estas análise são exploratórias, os resultados não foram ajustados para 
múltiplas comparações, apesar do grande número de comparações. 
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O SDPP reuniu dados agregados de assiduidade através 
de chamadas durante cada iniciativa de recolha de dados 
realizada a meio da manhã. Estes valores foram 
semelhantes em escolas com SDPP e de controlo.  
 
A taxa de assiduidade obtida com estes dados foi então 
comparada com as medições de assiduidade obtidas 
com os dados ao nível dos alunos a partir dos registos 
escolares. A taxa de assiduidade baseada nas chamadas 
foi muito semelhante à taxa determinada através dos 
registos escolares em ambos os grupos de investigação.  
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vários subgrupos. Estes incluíram raparigas, rapazes, alunos no ano escolar adequado à sua 
idade ou de idade superior e alunos de escolas com baixa percentagem de alunos em risco. Os 
impactos foram marginalmente significativos em escolas remotas. 

Figura VI.C.2. Impacto do Programa SDPP na assiduidade diária dos alunos, no geral e por subgrupo 

 

Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 
Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 

Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 
2014. 

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que estas análises de subgrupo são exploratórias, os limiares da 
significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. Não existiram diferenças estatisticamente 
significativas entre estimativas de impacto nos subgrupos.  

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10.  
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Membros de uma comissão Stay-in-School em Timor-Leste 

Aumentar a assiduidade em Timor-Leste:  Voluntários comunitários 
ajudam famílias 

O Programa SDPP financiado pelo USAID introduziu actividades de intervenção para prevenir 
o abandono escolar no último trimestre do ano lectivo de 2011, em cinco distritos em Timor-
Leste. No espaço de três meses, as intervenções já estavam a fazer diferença na Escola 
Primária de Mantane. “No início do ano lectivo, existiam 21 alunos que abandonaram a 
escola. Em 2012 não existe um único caso de abandono escolar. Se houver alguma falta, deve-
se apenas a doença, mas, em seguida, regressam à escola. O Programa SDPP foi um 
verdadeiro sucesso,” referiu o Director da Escola, Eugénio Guterres.   

Faustina Yustinus da Costa, membro da equipa do SDPP que trabalha com a escola, 
acrescentou: “Ouvimos histórias relativas a anos anteriores sobre a quantidade de alunos que 
desapareciam da escola antes da hora do exame. Agora, quando os alunos não estão lá, 
sabemos qual a sua situação através dos membros do grupo comunitário."   

O absentismo dos alunos é o maior indicador de abandono escolar e factor causal de fraco 
desempenho académico. A investigação do SDPP mostra que 30 a 40 porcento dos alunos em 
risco e de abandono escolar faltaram mais do que 15 dias de aulas consecutivos e, em média, 
perderam 4 ou mais dias num mês. No entanto, apenas 40% dos pais tinham conhecimento de 
que o seu filho/a estava a faltar e menos de 60% dos pais tinham sido contactados pela escola. 
A maioria dos pais não tem telefone e pode viver longe da escola.  

O Programa SDPP trabalhou com voluntários comunitários para colmatar a falha de 
comunicação entre a escola e os pais. Romana Cáceres, voluntária, explica: “Quando um 
aluno falta 2 ou 3 dias, vamos de imediato a sua casa, mesmo quando temos de caminhar 
muito para chegar lá.” As visitas domiciliárias, diz Romana, fazem com que os pais tomem 
consciência da ligação entre o absentismo e o abandono escolar. Agora, quando os alunos 
faltam, é normalmente devido a doença e não a tarefas ou trabalho que tenham.  

As visitas domiciliárias também 
são uma forma de abordar a 
gazeta às aulas. O Director 
Eugénio indicou que o programa 
pode reduzir o número de alunos 
que faltam à escola “porque ficam 
preocupados com a visita 
domiciliária do voluntário 
comunitário para entregar o 
postal de notificação da escola.” 

Em Agosto de 2013, os membros 
da comissão de voluntariado 
"Stay-in-School" receberam 
certificados numa cerimónia de 
reconhecimento do seu activismo 
e sucesso na redução do abandono 
escolar e absentismo. 
. 
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2. Impacto nas medidas adicionais de envolvimento dos alunos na escola  

Mesmo apesar de a assiduidade ser o primeiro resultado no domínio do envolvimento, o SDPP 
também  examinou  os  impactos  do  programa  no  desempenho  académico,  uma  vez  que  um  
aumento na assiduidade poderia resultar numa melhoria no desempenho geral na escola. Como o 
SDPP não tentou influenciar directamente o desempenho académico, não é uma medida principal 
na determinação da eficácia do programa.49 As medidas examinaram os resultados obtidos nos 
exames dos alunos de tétum, português e matemática e nas notas de comportamento. As escolas 
classificaram os  alunos  numa escala  de  10  pontos,  de  1  a  10,  sendo que  as  classificações  mais  
elevadas significam um melhor desempenho.  

 

a. Desempenho académico em matemática e línguas 

O Programa SDPP não teve um impacto estatisticamente significativo no desempenho em 
matemática, língua portuguesa ou tétum (Figura VI.C.3). 

b. Comportamento dos alunos na escola  

Os professores em Timor-Leste mantêm registos de comportamento dos alunos. As notas 
relativas ao comportamento do terceiro trimestre dos alunos mostram que o SDPP não teve 
qualquer impacto nesta medida de desempenho dos alunos, conforme avaliado pelos seus 
professores (Figura VI.C.3).  

                                                
49 Além disso, as estimativas do impacto do desempenho académico podem ser tendenciosas se o programa for bem-
sucedido em manter alunos de baixo desempenho na escola. Além disso, conforme descrito na Secção III, como 
estas análise são exploratórias, os resultados não foram ajustados para múltiplas comparações, apesar do grande 
número de comparações. 

Matemática, português, tétum e desempenho comportamental 

Os dados provêm dos exames do terceiro trimestre (período).As escolas classificaram os 

alunos numa escala de 1 a 10:1 é “insuficiente” e 10 é “excelente”. 
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Figura VI.C.3. Impacto do Programa SDPP no desempenho académico (AL de 2013 e AL de 2014) 

 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 

2014. 
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 

médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que se tratam de resultados adicionais e as análises são exploratórias, 
os limiares da significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O Anexo E apresenta resultados adicionais no domínio do envolvimento com base em medidas 
alternativas de assiduidade, incluindo uma abordagem alternativa à explicação de valores em 
falta de registos escolares. Os resultados que utilizam abordagens alternativas são consistentes 
com os aqui apresentados.   
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D. Impactos no abandono escolar 

Reduzir o abandono escolar é o objectivo 
principal da intervenção do SDPP. Os alunos 
que abandonam a escola prematuramente 
renunciam a uma quantidade considerável de 
ganhos anuais ao longo da sua vida 
profissional  (Duflo,  Esther  2001),  limitam  o  
seu acesso a futura educação e formação, 
reduzem a sua capacidade de contribuir para o 
bem-estar da sua comunidade e contribuem 
para o desperdício de recursos investidos na 
sua educação escolar.  

Para Timor-Leste, o SDPP definiu a medida principal de abandono escolar como no mesmo ano 
(se  um  aluno  concluir  o  ano  lectivo  de  um  ano  visado  de  final  de  ciclo)  ou  entre  anos  (se  um  
aluno se voltar a inscrever na escola no ano após concluir um ano visado) dependendo da 
coorte.50 Um aluno foi considerado ser caso de abandono escolar no ano visado se o aluno faltou 
a qualquer um dos exames do terceiro trimestre e um aluno foi considerado ser caso de abandono 
escolar entre anos se o aluno não se tiver matriculado no ano lectivo seguinte. Para esta análise, o 
SDPP utiliza registos escolares para medir o abandono.  

Esta secção apresenta resultados do impacto do SDPP no abandono escolar dos alunos. 

1. Impacto na medida principal de abandono escolar  

 

O SDPP não teve impacto estatisticamente significativo no abandono escolar (Figura 
VI.D.1). Os alunos nas escolas SDPP abandonaram a escola a uma taxa de 16,3%, em 
comparação com os 15,5% para os alunos nas escolas de controlo, mas esta diferença não foi 
estatisticamente significativa. Estas taxas de abandono escolar são muito superiores às 
identificadas nos dados do SIGE. 

                                                
50 O abandono escolar é medido como taxa de abandono escolar entre anos no início do AL de 2015 para as coortes 
de alunos do 4.º ano no AL de 2013 e AL de 2014; e abandono escolar no mesmo ano no final do AL de 2013 para a 
coorte de alunos do 5.º ano no AL de 2012 e no final do AL de 2014 para a coorte de alunos do 4.º ano no AL de 
2012. 

Medida principal da eficácia do programa no abandono escolar 
Considerou-se que os alunos tinham abandonado a escola se tivessem deixado os estudos na 

última vez que podiam ser observados.Os alunos que iniciaram o programa no 4.º e 5.º ano no 
primeiro ano da implementação foram considerados como tendo abandonado a escola caso não 
tivessem concluído os exames finais do 6.º ano nos anos posteriores.Os alunos que iniciaram o 
programa no 4.º ano no segundo e terceiro ano da implementação foram considerados como tendo 
abandonado a escola caso não se tivessem matriculado para o ano lectivo de 2015 (como alunos do 
5.º e 6.º ano, respectivamente). 

 

Resultados de abandono escolar 

Medida principal da eficácia do programa 

· Abandono escolar durante o ano lectivo 

· Abandono escolar entre anos lectivo 
Medidas adicionais 

· Progressão de ano lectivo 
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Os alunos em risco abandonaram a escola a uma taxa superior do que alunos que não se 
encontravam em risco. Em ambas as escolas do SDPP e de controlo, os alunos em risco 
abandonaram a escola a uma taxa de 17,7%.51 Entre  alunos  que  não  se  encontram  em  risco  de  
abandono, as taxas de abandono escolar foram inferiores e diferiram entre alunos em escolas do 
SDPP (15,3%) e escolas de controlo (14%), mas esta diferença não foi estatisticamente 
significativa. 

Figura VI.D.1. Impacto do Programa SDPP no abandono escolar, no geral e por estado em risco (AL de 
2013 e AL de 2014) 

 
 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 

2014. A amostra inclui 14 045 alunos para o grupo do SDPP (6015 em risco e 8030 sem risco) e 14 458 alunos para o 
grupo de controlo (5950 em risco e 8508 sem risco).  

 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.5 do 
Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
Como quatro coortes de alunos receberam a intervenção e estiveram expostos por diferentes 
períodos de tempo em momentos diferentes, o SDPP também calculou o abandono escolar em 

                                                
51  Também calculámos os impactos da Intervenção nos Intervencionados (InI) para (1) escolas com elevada 
fidelidade de resultados de implementação e (2) alunos que foram identificados através do SAR para serviços do 
SDPP utilizando técnicas de pesquisa quasi-experimentais. As estimativas da InI são consistentes com os resultados 
aqui apresentados (Consultar o Anexo J para obter detalhes). 
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separado para cada coorte (Figura VI.D.2). 52  As taxas de abandono escolar diferiram 
substancialmente nas coortes, mas não existiram diferenças estatisticamente significativas entre 
alunos do Programa SDPP e do grupo de controlo em qualquer uma das coortes. Os alunos em 
escolas do SDPP na coorte do 4.º ano do AL de 2012, na coorte do 5.º ano do AL de 2012, na 
coorte do 4.º ano do AL de 2013 e na coorte do 4.º ano do AL de 2014 abandonaram a escola a 
uma taxa de 17,4%, 30,8%, 10,9% e 3,3% respectivamente. Os alunos em escolas do SDPP na 
coorte do 4.º ano do AL de 2012, na coorte do 5.º ano do AL de 2012, na coorte do 4.º ano do 
AL de 2013 e na coorte do 4.º ano do AL de 2014 abandonaram a escola a uma taxa de 18,2%, 
25,1%, 12,1% e 4,4%, respectivamente. 

Figura VI.D.2. Impacto do Programa SDPP no abandono escolar, por coorte (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: A análise baseia-se em quatro coortes de alunos: alunos do 4.º e 5.º anos no AL de 2012 e alunos do 4.º ano no AL de 

2013 e 2014. A amostra inclui 14 045 alunos para o grupo do SDPP (6015 em risco e 8030 sem risco) e 14 458 alunos 
para o grupo de controlo (5950 em risco e 8508 sem risco).  

 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Para uma apresentação em tabela destas conclusões, consulte a Tabela H.7 do 
Anexo. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O SDPP também explorou os impactos do programa no abandono escolar de quatro subgrupos de 
interesse  adicionais:  sexo,  estatuto  de  idade  superior  ao  normal,  se  a  escola  tiver  uma  
percentagem baixa ou elevada de alunos em risco e se a escola estiver em local remoto ou não.53 
O SDPP não encontrou efeitos no abandono escolar na maioria destes subgrupos (Figura 
                                                
52 Conforme descrito na Secção III, como estas análise são exploratórias, os resultados não foram ajustados para 
múltiplas comparações, apesar do grande número de comparações. 
53 Conforme descrito na Secção III, porque estas análises são exploratórias. O SDPP não ajustou os resultados para 
múltiplas comparações, apesar do grande número de comparações. 
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VI.D.3). Contudo, os impactos do programa nas taxas de abandono escolar foram 
estatisticamente significativos em alunos de escolas com uma elevada percentagem de alunos em 
risco.  Além  disso,  a  diferença  em  impactos  entre  alunos  em  escolas  com  elevada  ou  baixa  
percentagem de alunos em risco também foi estatisticamente significativa. 

Figura VI.D.3. Impacto do Programa SDPP no abandono escolar, por subgrupo (AL 2013 e AL 2014) 

 
Fontes: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 

Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 
Nota: a análise é baseada nos alunos em risco dos 4.º e 5.º anos do AL 2012 e nos alunos em risco do 4.º ano nos AL 2013 e 

2014. 
 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 

médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que estas análises de subgrupo são exploratórias, os limiares da 
significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10.  
†††/††/† Diferença estatisticamente significativa entre as estimativas de impacto dos subgrupos no nível .01/.05/.10. 
 

2. Impacto nas medidas adicionais de abandono escolar 

O SDPP também calculou  uma medida  de  progressão  de  ano  para  alunos  do  4.º  ano  no  AL de  
2012, do 4.º ano no AL de 2013 e do 4.º ano no AL de 2014 e expressou-a em termos de um 
aluno se inscrever no ano seguinte ou superior no(s) ano(s) após a exposição ao Programa SDPP. 
Esta medida fornece informações adicionais sobre a progressão bem-sucedida dos alunos na 
escola.  

 

Tal como com o abandono escolar, o SDPP não teve qualquer impacto na progressão de 
ano na escola, no geral, (Figura VI.D.4) mas o SDPP melhorou efectivamente a progressão 
de ano de alunos que não eram de risco. Os alunos do SDPP progrediram a uma taxa de 84,2% 
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enquanto  os  alunos  do  grupo  de  controlo  progrediram  a  uma  taxa  de  82,2%.   Esta  diferença  é  
marginal e estatisticamente significativa.   

Figura VI.D.4. Impacto do Programa SDPP na progressão de alunos na escola no final, no geral e por 
estado em risco (percentagem) (AL de 2013 e AL de 2014) 

 

Fonte: recolha de dados do SDPP nos registos escolares na situação de referência e no acompanhamento; Maio de 2012, 
Maio de 2013, Março de 2014, Setembro de 2014 e Janeiro de 2015. 

Nota: A análise de progressão de ano baseia-se em alunos do 4.º ano no AL de 2012, do 4.º ano no AL de 2013 e do 4.º ano 
no AL de 2014.  

 As diferenças entre as médias dos grupos do SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. Os valores 
médios são ajustados para as características da situação de referência. A análise considera a agregação dos alunos nas 
escolas e os efeitos fixados por coorte. Uma vez que se trata de um resultado adicional e as análises são exploratórias, 
os limiares da significância estatística não foram ajustados para comparações múltiplas. 

***/**/* A estimativa do impacto é estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
O Anexo F apresenta resultados relacionados com o domínio do abandono escolar com base em 
medidas alternativas de abandono escolar. Também apresenta resultados para duas medidas de 
progressão adicionais. A primeira medida é definida quando um aluno se inscreve no ano lectivo 
seguinte, mas não num superior, no ano seguinte. Não foi determinado nenhum impacto. 

Na segunda medida, um aluno é considerado transitado para o ano seguinte se os registos da 
escola  indicarem  que  concluiu  o  6.º  ano  e  transitou  para  o  7.º  ano.  Embora  não  possamos  
efectivamente testemunhar se um aluno se matriculou no 7.º ano porque o 6.º ano é o ano visado 
final e os alunos que subsequentemente se inscreveram no 7.º ano tiveram de mudar de escola, o 
SDPP teve um impacto marginalmente significativo na transição do 6.º ano para o 7.º ano com 
uma progressão estimada de 79,7% entre alunos do SDPP e de 77,7% entre alunos do grupo de 
controlo. 
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Conclusões da investigação qualitativa em Timor-Leste 
Durante o segundo ano da implementação nas escolas intervencionadas, a equipa do SDPP realizou um 
Estudo de investigação qualitativa em Timor-Leste de forma a melhor compreender: porque é que os 
comportamentos e atitudes de alunos e professores tinham sofrido alterações; e de que forma os beneficiários 
e visados (alunos, professores, directores das escolas, pais e membros da comunidade) responderam e 
reagiram às intervenções.  Algumas das conclusões são salientadas em seguida.  

O que dizem os beneficiários sobre o Sistema de Alerta Rápido? 
A necessidade de apoiarem as suas famílias foi o principal motivo de abandono escolar considerado pelos 
alunos. Para aqueles que abandonaram efectivamente a escola, as faltas frequentes e notas baixas foram os 
principais factores. Apesar destes sinais de alerta – absentismo e notas fracas – quase três quartos (72%) dos 
pais indicaram que não tinham noção de que os filhos estavam em risco de abandono escolar. Quase todos os 
filhos – tanto os em risco como os que efectivamente abandonaram a escola – indicaram que tinham tomado 
a decisão de desistir eles mesmos. Isto sugere que os alunos podem ter internalizado o estatuto económico 
vulnerável das suas famílias, o que suscitou a sua decisão de abandonar a escola. Os alunos que abandonaram 
a escola também assinalaram que podia ter sido feito mais para os manter na escola, sugerindo que 
necessitavam de maior “incentivo”. Porém, tanto os alunos em risco como os que abandonaram a escola 
indicaram que os professores tinham prestado grande ajuda e incentivo.  
A gazeta às aulas foi significativa. Cerca de 30% dos alunos em risco e 60% dos que abandonaram a escola 
faltaram às aulas sem o conhecimento dos pais. À excepção dos rapazes em risco (67%), mais de 80% dos 
alunos se lembrava de alguém comunicar as suas faltas às respectivas famílias; cerca de 40% dos alunos em 
risco e 80% dos que abandonaram a escola confirmaram que os pais tinham recebido um postal de aviso da 
escola e/ou uma visita domiciliária. Perguntámos qual foi a reacção dos pais a esse contacto, ao que a maioria 
dos alunos indicou que se zangaram com eles ou ficaram envergonhados, mas também confirmaram que isso 
resultou num maior apoio por parte dos pais.  Disseram que os pais os mandaram de volta para a escola, 
castigaram ou falaram com eles sobre o motivo para não quererem ir.  Os rapazes que abandonaram a escola 
indicaram que o contacto por parte da escola não teve qualquer impacto nos pais, mas muitos rapazes e 
raparigas mencionaram que o contacto da escola com os pais os tinha deixado tristes por não poderem 
assistir.  
Quase todos (94%) os pais contactados falaram positivamente do contacto, embora também tenham referido 
que ficaram inicialmente surpreendidos, envergonhados e desapontados com os filhos. Apresentaram maiores 
probabilidades de controlar a assiduidade dos filhos e de prestar outro tipo de apoio, como comprar material 
escolar. Indicaram que estavam mais cientes do impacto de faltar à escola e de como isso poderia prejudicar o 
futuro dos seus filhos ao resultar em delinquência ou indigência. Também se verificou uma maior noção da 
necessidade de facultar educação às suas filhas. Os membros da comissão “Stay in School” declararam que 
os pais receberam bem a visita assim que compreenderam que a finalidade era ajudar e não culpar. 
Os professores louvaram a estrutura que o SAR lhes conferiu para lidarem com alunos em dificuldades. 
Quase 80% dos professores compreenderam que os indicadores do SAR eram mais eficazes na identificação 
dos alunos que necessitavam de apoio adicional. Três quartos sentiram que facilitava o seu trabalho, em parte, 
porque os procedimentos e formulários do SAR eram fáceis de seguir. Quando questionados sobre o apoio 
que recebiam dos respectivos directores das escolas e membros da comunidade, a maioria sentiu que tinham 
sido um esforço bastante colaborativo. Em geral, os professores, directores das escolas e membros da 
comunidade  sentiram  que  o  aumento  e  a  melhoria  do  contacto  com  as  famílias  foi  um  aspecto  
particularmente positivo do SAR, ajudando tanto as famílias como os professores a melhor compreenderem 
as dificuldades enfrentadas pelo aluno. Como referiu um professor, “Agora, os alunos prestam atenção à 
matéria. Antes, eram preguiçosos e dorminhocos. O Recado é uma forma de acordar os alunos”. 
Quando questionados sobre o impacto do SAR, especialmente o contacto com os pais, 85% dos professores 
indicou melhorias na assiduidade, no comportamento, na conclusão dos trabalhos de casa e no desempenho 
dos alunos. Noventa porcento dos funcionários da escola esperam continuar a utilizar o SAR.  
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O que dizem os beneficiários sobre o programa de Actividades Extracurriculares (AEC)?  
O programa de AEC revelou-se popular junto de todos os alunos que nele participaram. Embora as sessões 
de AEC tenham sido disponibilizadas mais do que uma vez por semana em algumas escolas, a assiduidade 
diminuiu significativamente para os alunos que as frequentavam mais do que um dia por semana. Mais de 
metade considerou que uma vez por semana era uma frequência adequada; nenhum sugeriu uma frequência 
superior a duas vezes por semana. As raparigas em especial preferiram o canto, o desenho e os trabalhos 
manuais, por oposição aos rapazes, que preferiram actividades mais físicas, como os desportos tradicionais, o 
jogo do berlinde e o jogo-da-macaca.  
Os alunos foram unânimes em concordar que beneficiaram das AEC, referindo melhorias nas aptidões 
linguísticas e matemáticas.  Também indicaram que a participação em jogos de grupo melhorou as suas 
aptidões na colaboração e resolução de conflitos – um dos principais objectivos da intervenção. Como 
declarou um aluno, “Dantes, não estávamos satisfeitos com a escola. Não havia jogos e ninguém se divertia. 
Agora, a escola deixa-nos muito satisfeitos porque podemos aprender juntos. Agora, sentimo-nos felizes e 
divertimo-nos. Temos pena quando faltamos, porque perdemos os jogos que [os professores] ensinam”.  
Outro refere que “Dantes, não sabia ler. Agora já sei. Dantes, não sabia escrever nem contar, mas agora 
estou muito melhor. Agora já sei ler, escrever e contar. Os meus amigos ajudaram-me a escrever, por isso, 
agora sei escrever bem as minhas cartas. Dantes, não gostava de vir à escola”.   
Embora tenham apreciado significativamente as AEC, a maioria dos alunos – excluindo um número reduzido 
de raparigas em risco – indicou que não desempenharam papel algum na sua assiduidade. A maioria dos pais 
indicou que tinha conhecimento das AEC, regra geral, mostrou-se a favor e indicou que efectivamente 
pareciam tornar os seus filhos mais receptivos à escola. No entanto, as reacções dos pais foram mais variadas 
quando questionados sobre se os filhos iam realmente mais vezes à escola nos dias em que havia actividades 
extracurriculares. Apenas 38% das mães e 61% dos pais responderam “sim”. Quando a pergunta foi 
reformulada para questionar como se sentiam por os seus filhos ficarem mais tempo longe de casa para 
frequentarem as AEC, os pais mostraram-se menos positivos relativamente à participação dos filhos. Os pais 
e as mães pareceram dividir-se por género quanto aos seus pontos de vista, sobretudo quando questionados 
sobre  se  os  filhos  deveriam passar  mais  ou  menos  tempo  no  programa  de  AEC:  os  pais  expressaram um 
maior nível de insatisfação ante a sugestão de se atribuir mais tempo a AEC depois das aulas. 
Os professores manifestaram um ponto de vista diferente. Mostraram-se convictos de que as AEC tinham 
tido um impacto positivo na melhoria da assiduidade, do comportamento e do desempenho geral e apontaram 
dados ao nível da escola para sustentar estas reivindicações. Também indicaram que os alunos eram mais 
pontuais, envolviam-se em menos conflitos e estavam motivados para o sucesso escolar. Mostraram-se 
igualmente satisfeitos com o aumento da auto-confiança que observaram nos alunos como resultado da 
respectiva participação nas AEC.  Os professores sentiram ainda que beneficiaram da formação em AEC, 
referindo que os ajudou a utilizar técnicas mais interactivas e práticas nas suas aulas normais.  
Apesar do trabalho adicional envolvido na implementação das AEC, em geral, dois terços dos professores 
manifestaram uma opinião global positiva relativamente às AEC. Mencionaram aspectos como a relação 
mais próxima que tinham com os alunos e como era mais fácil gerir a turma com alunos mais satisfeitos e 
motivados. Uma das suas preocupações foi o tempo limitado que tinham dentro do programa curricular 
aprovado pelo ministério e o desafio de adicionar as actividades ao horário, embora tal pudesse dever-se 
maioritariamente à sua percepção da respectiva semana laboral instituída. Os professores entendem que 
apenas são obrigados a trabalhar 24 horas – essencialmente, as horas gastas em aulas – em vez das 40 horas 
estipuladas por lei. Os professores duvidaram também da capacidade das suas escolas para continuarem a 
implementar as AEC ao final do SDPP devido ao custo dos materiais necessários para muitas das actividades 
de trabalhos manuais.  
Os directores das escolas manifestaram outras preocupações. Questionaram se os professores tinham a 
formação adequada para assumir o programa de AEC, uma vez que tinham um papel adjuvante a seguir aos 
moderadores das AEC.  Todos os directores das escolas excepto um esperaram continuar a realizar AEC nas 
suas escolas. No entanto, além de mais formação, sugeriram ainda que o programa fosse alargado com guias 
adicionais. 
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VII.  Tendências de abandono escolar ao nível da escola 

A  análise  apresentou  até  aqui  medidas  de  abandono  escolar  ao  nível  do  aluno.  Esta  secção  
apresenta tipos de dados diferentes para explorar se for possível as medidas alternativas 
facultarem uma percepção adicional ou apoio aos resultados apresentados anteriormente. O 
SDPP tem medidas de abandono escolar complementares, de ano-nível, utilizando dados na 
inscrição e contagens de transferência de registos escolares, conforme é frequentemente 
efectuado em estudos educativos.54 A construção de taxas de ano-nível com base emcontagens 
requer uma recolha de dados muito inferior do que a obtenção de detalhes de todos os alunos, 
individualmente, num ano ou escola. Os sistemas escolares comunicam frequentemente medidas 
agregadas de inscrição e abandono escolar como parte da notificação regular e os intervenientes 
consideram frequentemente estas medidas mais fáceis de compreender e interpretar do que outras 
medidas. Por isso, para os leitores mais acostumados a estas medidas, as mesmas são 
apresentadas adicionalmente às estimativas a nível do aluno. Estas medidas a nível do ano estão 
disponíveis para o 4.º, 5.º e 6.ºanos, bem como para anos que não foram objecto das intervenções 
(1.º  ao  6.º  anos).  As  taxas  agregadas  de  abandono  escola  entre  anos  e  no  mesmo  ano  são  
apresentadas ao longo do tempo, por três anos lectivos completos (AL de 2011 ao AL de 2013) 
para o 1.º ao 6.º ano em escolas do SDPP e de controlo.  

As medidas a nível do ano, apesar de muito mais fáceis de recolher do que os dados a nível 
individual,  sofrem  tipicamente  de  erro  de  medição  substancial  porque  é  difícil  distinguir  entre  
alunos matriculados, abandonos escolares, transferências e alunos matriculados novos. As 
medidas agregadas de abandono escolar incluem efectivamente os alunos em todas estas 
situações. A magnitude da medida de abandono escolar agregada é, por isso, sensível a se mais 
alunos foram transferidos para a escola ou repetiram o ano do que abandonaram a escola ou 
foram transferidos para outra escola; a magnitude pode mesmo alterar os sinais para mostrar uma 
taxa de abandono escolar negativa. Como resultado, dependendo dos níveis de transferência, 
repetição e abandono escolar, poderão ser ou não observadas tendências no abandono escolar ao 
utilizar medidas que são construídas a partir de contagens agregadas a nível do ano, como estas.  

A taxa de abandono escolar entre anos foi geralmente muito superior para o 1.º ano do que para o 
2.º ano ao 5.º ano em ambas as escolas do SDPP e de controlo (Figura VII.1). Isto é observado 
em muitos países em desenvolvimento, onde as escolas perdem muitos alunos depois do 1.º ano. 
Para o 1.º ano, as taxas de abandono escolar entre anos foram mais elevadas entre o AL de 2011 
e o AL de 2012, com uma taxa média de 22,9% para o grupo SDPP e 24,2% para o grupo de 
controlo. A taxa de abandono escolar entre anos foi significativamente inferior—entre 22,9% e -
23,4%—nos dois anos lectivos seguintes. A taxa de abandono escolar entre anos para o 2.º ano 
até  ao  5.º  ano  permaneceu  inferior  a  13%  em  todos  os  anos  lectivos,  e  em  alguns  anos  foi  
efectivamente negativa.55 Uma vez mais, não houve uma tendência clara no abandono escolar 
entre anos nem no grupo do SDPP nem no de controlo em qualquer um  dos anos. Não se 
observaram diferenças estatisticamente significativas. 

                                                
54 O número de alunos matriculados no início de cada ano lectivo e o número de alunos que fizeram exames no final 
de cada ano lectivo foram recolhidos e utilizados para calcular o abandono escolar entre anos e no mesmo ano.  
55 Se mais alunos matriculados na escola durante o ano lectivo do que alunos que abandonaram a escola ou foram 
transferidos para outra escola durante o mesmo período de tempo, então a taxa de abandono escolar seria negativa.  
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Figura VII.1. Taxas de abandono escolar entre anos, por ano e ano lectivo  

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares na linha basal e no seguimento do SDPP, AL de 2011, 2012, 2013 e 2014. 
Nota: A análise baseia-se nos dados agregados de contagem de matrículas para o AL de 2011, AL de 2012 e AL de 2013, de 

alunos do 1.º ao 6.º ano.  
 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. 
***/**/* Diferença estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
Também não existiram tendências claras nas taxas de abandono escolar no mesmo ano, do 1.º ao 
6.º  ano.  As  taxas  de  abandono  escolar  foram  mais  elevadas  no  1.º  ano,  variando  entre  5,0%  e  
13,4% (Figura VII.2). As diferenças entre as taxas de abandono escolar do grupo do SDPP e do 
grupo de controlo foram estatisticamente significativas no 1.º ano no AL de 2012 e no Al de 
2013. As taxas de abandono escolar foram geralmente inferiores no 2.º ao 6.º ano, apesar de as 
taxas de abandono escolar do 2.º ano terem sido mesmo assim algo elevadas, variando entre 
2,0% e 7,1%. As taxas de abandono escolar foram entre 0,8% e 5,4% do Al de 2011 ao AL de 
2013, do 3.º ao 6.º ano.  
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Figura VII.2. Taxas de abandono escolar no mesmo ano, por ano e ano lectivo 

 
Fontes: recolha de dados de registos escolares na linha basal e no seguimento do SDPP, AL de 2011, 2012 e 2013. 
Nota: A análise baseia-se nos dados agregados de contagem de matrículas para o AL de 2011, AL de 2012 e AL de 2013, de 

alunos do 1.º ao 6.º ano.  
 As diferenças entre as médias dos grupos SDPP e de controlo foram testadas usando testes t bicaudais. 
***/**/* Diferença estatisticamente significativa no nível .01/.05/.10. 
 
Devido às questões de medição nestas taxas de abandono escolar, é complicado retirar 
conclusões acerca da eficácia do programa utilizando estimativas a nível do ano. Estas 
estimativas podem ser úteis na compreensão da forma como o nível de abandono escolar pode 
mudar pelos anos (por exemplo, se for superior no 1.º ano do que nos anos posteriores), mas não 
podem ser utilizadas para calcular um nível preciso de abandono escolar.  

O SDPP também examinou tendências utilizando informações semelhantes para matrícula e 
frequência, conforme medido pelas chamadas.  Durante cada ronda de recolha de dados, a equipa 
do SDPP contou o número de alunos presentes nas salas de aula alvo, no dia da recolha de dados, 
entrando nas salas de aula durante o terceiro período e contando o número de alunos presentes. 
As chamadas obtidas pelo SDPP durante cada ronda de recolha de dados mostraram que o 
número  médio  de  alunos  do  ano  visado  presentes  no  momento  de  recolha  de  dados  era  
semelhante nas escolas do SDPP e de controlo. Este número foi em seguida comparado com as 
medidas de frequência derivadas de dados a nível do aluno para determinar a semelhanças das 
duas fontes de dados. Não existiu uma tendência clara entre a taxa de frequência, conforme 
determinado pela chamada, em comparação com a taxa de frequência determinada a partir de 
registos escolares, apesar de serem tipicamente semelhantes. O Anexo I apresenta estes 
resultados mais detalhadamente.  
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VIII. Debate 

O Programa SDPP em Timor-Leste pretendia reduzir o abandono escolar nos alunos do 4.º, 5.º e 
6.º  ano—os  últimos  três  anos  do  ensino  básico  em  Timor-Leste.  As  intervenções  do  SDPP  
incluíram uma SAR para identificar e visar o apoio aos alunos em risco de abandono escolar e 
um programa de AEC para aumentar o envolvimento e ligação dos alunos à escola. O SDPP 
avançou com a hipótese de as actividades do programa AEC para alunos em risco, juntamente 
com alterações nas práticas do professor, envolvimento dos pais e aumento do envolvimento 
comunitário, melhorarem as atitudes e comportamento dos alunos, traduzindo-se num maior 
envolvimento  do  aluno  e  redução  no  abandono escolar.  A avaliação  do  SDPP em Timor-Leste  
examinou a eficácia do SDPP utilizando um estudo de controlo aleatorizado onde os resultados 
dos alunos e professores em 97 escolas designadas de forma aleatória para fornecer serviços ao 
SDPP são comparados aos dos professores e alunos em 93 escolas atribuídas de forma aleatória a 
um grupo de controlo que fornece serviços da forma habitual. A avaliação faz parte de um estudo 
mais abrangente de intervenções para a prevenção do abandono escolar semelhantes 
implementadas em quatro países asiáticos.  

A. Descrição geral dos resultados 

O SDPP examinou a eficácia do programa nos resultados principais e adicionais que pretendia 
afectar  em  relação  a  práticas  do  professor,  atitudes  de  alunos  em  risco  relativamente  à  escola,  
envolvimento dos alunos na escola e abandono escolar. A Figura VIII.A.1 mostra os impactos do 
SDPP de acordo com a sua teoria de mudança. As caixas rodeadas a vermelho mostram os 
resultados em que o SDPP teve impactos estatisticamente significativos ou marginalmente 
significativos, conforme medido pela avaliação de impacto. 
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Figura VIII.A.1. Modelo conceptual do SDPP com impactos do programa 

 

Notas: A espessura à volta de cada caixa indica o número de impactos favoráveis estatisticamente significativos ou 
marginalmente significativos nos resultados principais e secundários no seio do domínio em causa. Não estão incluídos 
impactos em subgrupos.  

 
 
 
 
 

 

a O abandono escolar inclui a medida primária de abandono escolar, abandono global. 
b A frequência é a média da frequência diária ao longo de um ano completo.  
c Os professores atribuem uma nota de comportamento aos seus alunos.  
d O desempenho em matemática e línguas e medido num intervalo de 1–10, sendo 1 a nota mais baixa e 10 a mais alta. 
e As atitudes e aspirações dos alunos são medidas apenas para alunos em risco e incluem as atitudes emocionais, cognitivas e 
comportamentais dos alunos relativamente à escola.  
f Práticas de prevenção de professores e administradores e percepções de alunos em risco em relação ao apoio dos professores.  
g O apoio dos pais é medido pela escala de percepções do apoio dos pais de alunos em risco.  
h Auto-eficácia do professor e administrador e sentido de responsabilidade.  

 
O SDPP teve um impacto positivo nas práticas de prevenção do abandono escolar dos 
professores e um impacto positivo no sentido de auto-eficácia dos professores, mas não no 
sentido de responsabilidade dos professores por alunos em risco.  
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No geral, o SDPP influenciou as melhorias nas principais atitudes e comportamentos dos alunos que 
podem conduzir ao abandono escolar: Estes incluem alterações positivas, estatisticamente significativas 
em: 

· atitudes comportamentais de alunos em risco relativamente à escola; e 
· frequência diária geral entre alunos em risco. 

Apesar da melhoria no envolvimento dos alunos na escola, como medido através de atitudes e 
envolvimento, o SDPP não reduziu o abandono escolar no geral ou entre alunos em risco. O SDPP não 
reduziu o abandono escolar entre alunos identificados como em risco com base nas suas características da 
linha de base. 

As Tabelas VIII.A.1 e VIII.A.2 resumem os impactos. 
Tabela VIII.A.1. Impacto do Programa SDPP nas medidas principais da eficácia do programa em Timor-Leste 
 Impactos 
Práticas de prevenção do abandono escolar do professor +++ 
Atitudes dos alunos 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. 
 

Tabela VIII.A.2. Impacto do Programa SDPP nas medidas adicionais do resultado em Timor-Leste 
 Impactos 
Resultados do professor 
Auto-eficácia do professor ++ 
Percepção de responsabilidade do professor ○ 
Práticas de prevenção do abandono escolar do administrador ○ 
Auto-eficácia do administrador ○ 
Percepção de responsabilidade do administrador ○ 
Atitudes dos alunos em relação à escola 
Percepções do aluno em risco do apoio dos pais ○ 
Percepções do aluno em risco do apoio do professor ○ 
Envolvimento do aluno 
Desempenho em matemática ○ 
Desempenho em línguas ○ 
Desempenho em línguas 2 ○ 
Comportamento ○ 
Abandono escolar 
Progressão ○ 
+ + +/+ +/+ Impacto positivo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Impacto negativo estatisticamente significativo no nível .01/.05/.10. 
○ O impacto não é estatisticamente significativo. 
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B. Factores contextuais relacionados com resultados 

Na interpretação dos resultados da avaliação, é útil considerar a fidelidade com o que o SDPP 
implementou e outros factores contextuais que possam ter influenciado a sua eficácia. 

O SDPP trabalhou directamente com professores na escola, membros comunitários ligados a 
escolas e pais em casa para mudar o seu conhecimento e consciência do abandono escolar. Este 
trabalho destinou-se a melhorar as práticas de prevenção dos professores em relação ao 
abandono escolar, o que é reflectido nas melhores notas de professores em escolas do SDPP na 
escala de práticas de prevenção dos professores em relação ao abandono escolar utilizada pela 
avaliação. Contudo, as pontuações nesta escala foram próximas do máximo para professores em 
ambos os grupos do SDPP e de controlo (7,87 e 7,72 em 8, respectivamente). Assim, mesmo sem 
o SDPP, os professores poderiam estar a manter uma elevada intensidade das práticas de 
prevenção do abandono escolar, conforme medido por esta escala, e o SDPP poderia apenas 
alterá-las ligeiramente, mesmo se a diferença nas notas dos professores nos grupos for 
estatisticamente significativa. Alternativamente, as notas da escala podem ser artificialmente 
elevadas  em  ambos  os  grupos  porque  baseiam-se  em  auto-relatórios  em  vez  da  observação  
directa. Consistente com a ideia de que os professores das escolas do SDPP realizaram uma 
maior quantidade de tarefas para manter alunos em risco de abandono escolar por causa do SAR, 
os resultados da análise qualitativa concluiu que os professores declararam fazer mais 
actividades para manter s alunos na escola, como verificar a assiduidade, escrever recados 
quando os alunos faltarem duas vezes num mês e aconselhamento para não abandonarem a 
escola (Creative Associates International 2015). 

Conforme indicado anteriormente, o SDPP teve impactos positivos nas atitudes comportamentais 
dos alunos em risco relativamente à escola e na assiduidade diária. Ambos os elementos do 
SDPP—o SAR e actividades de enriquecimento extra-curricular—contribuíram provavelmente 
para os impactos do Programa SDPP nestes resultados. Quase todos os alunos incluídos na 
análise qualitativa indicaram receber ajuda de professores principais quando tiveram problemas 
na escola (Creative Associates International 2015). Adicionalmente, é possível que as 
actividades extracurriculares que tentaram colmatar a aprendizagem cooperativa e melhorar a 
auto-confiança  melhoraram  as  atitudes  comportamentais  dos  alunos  relativamente  à  escola  e  
motivaram  os  alunos  para  frequentar  a  escola  mais  frequentemente  do  que  se  não  tivessem  
actividades  de  enriquecimento  extracurricular.  Também,  como  parte  das  AEC,  foi  pedido  a  
professores principais, pais e membros comunitários que monitorizassem a assiduidade dos 
alunos em risco e contactassem os pais se os alunos faltassem de forma consistente. Esta parte 
das  AEC  pode  ter  levado  os  alunos  em  risco  a  ir  à  escola  mais  do  que  teriam  na  falta  do  
programa, levando ao impacto positivo assiduidade, em particular com alunos em risco. 

Existem vários factores que podem explicar porque o SDPP não foi bem-sucedido na redução do 
abandono escolar em Timor-Leste. Cada um destes factores é detalhadamente debatido mais 
abaixo.  

Implementação inconsistente do SDPP em Timor-Leste. Segundo a análise da fidelidade da 
implementação (FdI) do SDPP, a grande maioria das escolas intervencionadas no Camboja, Índia 
e Tajiquistão tinha alcançado o limiar estabelecido para indicar que as intervenções do SDPP 
tinham sido implementadas em concordância com a sua concepção.  No entanto, em Timor-
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Leste, o estudo da FdI concluiu que as escolas implementaram o SAR de forma inconsistente, em 
particular em termos de comunicação com os pais e na tomada de acções de acompanhamento. A 
implementação das actividades extracurriculares em Timor-Leste foi de alguma forma melhor, 
apesar de apenas 76% das escolas terem referido que realizaram actividades extracurriculares 
semanalmente, que era a frequência pretendida (Creative Associates International e School-To-
School International 2015). Apesar das intervenções do SDPP terem melhorado as atitudes e 
envolvimento na escola, a implementação inconsistente das acções de acompanhamento pelos 
professores e a comunicação com os pais pode ter diminuído a capacidade do programa para 
afectar o abandono escolar. 

Duração da exposição. Apesar de o SDPP não ter reduzido o abandono escolar, conseguiu 
melhorar, com sucesso, os três resultados chave intermédios—práticas de prevenção dos 
professores em relação ao abandono escolar, atitudes comportamentais dos alunos relativamente 
à escola e assiduidade. O SDPP esteve activo nas escolas durante dois anos lectivos completos, 
nos 4.º, 5.º e 6.º anos. Por conseguinte, o tempo de exposição para os alunos individuais variou 
de um a dois anos, dependendo do ano em que estavam quando o SDPP foi implementado. Dois 
coortes,  alunos  do  4.º  ano  do  AL  de  2012  e  alunos  do  4.º  ano  do  AL  2013,  foram  expostos  à  
intervenção durante dois anos lectivos completos e dois coortes, alunos do 5.º ano do AL de 
2012 e alunos do 4.º ano do AL de 2014 foram expostos a um ano lectivo completo.  

Apesar do SAR ter sido parte do próprio programa, as sessões do programa de AEC foram 
oferecidas  aos  alunos  uma  vez  por  semana  fora  do  horário  escolar.  De  um  ponto  de  vista  
operacional, o tempo de exposição foi inferior ao pretendido, tendo sido limitado por 
interrupções no calendário escolar, incluindo encerramento das escolas devido à chuva, férias 
não programadas e prolongadas, e actividades de formação dos professores nacionais, que 
implicavam que os mesmos ficassem fora da escola durante várias semanas de cada vez, 
deixando as salas de aula sem professores.  O facto do programa ter surtido o efeito pretendido 
nos resultados intermédios sugere que poderia ter a o seu efeito desejado nos resultados a longo 
prazo com uma exposição mais longa ou mais intensa à intervenção.  
Esta avaliação examinou os resultados depois de os alunos serem expostos ao programa durante 
um a dois anos. Deve ser referido que as atitudes dos alunos relativamente a escola e os padrões 
de comportamento são formados ao longo do tempo, começando na inscrição inicial.  
Apresentando intervenções do SDPP—que combinam atenção e apoio com a orientação de 
adultos, um ambiente escolar acolhedor e actividades que desenvolvem o envolvimento dos 
alunos—no início da carreira académica de um aluno, bem como a sua continuação, poderia 
ajudar a criar percepções positivas da escola e melhores comportamentos. No Anexo G, 
exploramos  a  questão  do  papel  da  exposição  de  forma  mais  completa.  As  conclusões  sugerem  
que com exposição adicional, os impactos do programa poderiam ter sido mais pronunciados. 
Passados pelo menos dois anos de exposição ao SDPP, os alunos do grupo do SDPP 
apresentavam uma taxa superior marginalmente significativa de assiduidade do que os alunos do 
grupo de controlo. Os alunos do grupo do SDPP também apresentaram uma taxa inferior de 
abandono escolar, apesar de esta diferença não ter sido estatisticamente significativa. A 
investigação  futura  deve  avaliar  se  os  impactos  positivos  do  SDPP  nos  resultados  intermédios  
são traduzidos em impactos no abandono escolar com uma exposição à intervenção mais intensa 
e/ou alargada. 
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Complexidade dos factores relacionados com o abandono escolar. Devido  aos  caminhos  e  
motivações complexos que conduzem ao abandono escolar, é possível que os serviços SDPP por 
si só não sejam suficientes para influenciar a decisão de abandonar a escola para a maioria dos 
alunos que o fez. Em particular, os factores económicos que o SDPP estava contratualmente 
proibido de abordar directamente – como despesas relacionadas com a escola e a necessidade de 
receitas adicionais através de tarefas domésticas ou trabalho no domicílio – foram 
particularmente relevantes nas decisões para abandonar a escola (Creative Associates 
International 2014). 56  Contudo, o facto de o SDPP ter sido capaz de ter impacto nos 
comportamentos-chave dos professores e alunos que se sabe influenciarem as decisões relativas 
ao abandono escolar demonstra que as intervenções do SAR e do Programa de AEC devem ser 
incluídas entre as várias estratégias necessárias para reduzir o abandono escolar em Timor-Leste. 

C. Conclusão 

Este estudo mostra que o Programa SDPP em Timor-Leste teve sucesso na melhoria de alguns 
resultados intermédios importantes – em particular nas práticas de prevenção do abandono 
escolar dos professores, nas atitudes comportamentais dos alunos em relação à escola e na 
assiduidade diária – mas não na redução do abandono escolar. É útil para comparar os impactos 
do  SDPP  em  Timor-Leste  com  outros  países  onde  o  SDPP  conseguiu  chegar  a  alunos  em  
contextos onde o abando escolar era muito mais elevado, onde os alunos eram mais velhos, e 
onde o SDPP foi implementado com mais fidelidade. O relatório separado de resumo dos quatro 
países  apresenta  um  debate  adicional  dos  impactos  do  Programa  SDPP  em  todos  os  países  do  
SDPP (Creative Associates International and Mathematica Policy Research 2015).  

                                                
56  As intervenções de prevenção do abandono escolar do SDPP estavam contratualmente proibidas de incluir 
transferências de verbas condicionais ou incentivos económicos, que já demonstraram ser eficazes num estudo 
anterior. 
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