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1. Antecedentes

 Avaliação diagnóstica da realidade 
educacional do Estado do Rio de Janeiro 
constatação de altos níveis de defasagem 
idade-série

 Vontade e decisão política de dar 
prioridade à correção de fluxo
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2. Cadeia de Resultados
Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados de 

longo prazo

•Organização das 
equipes de gestão 
central e nas 30 
coord. regionais

•Mobilização 
institucional: 
Coordenadorias 
regionais, UEs, 
sociedade civil

•Adesão das escolas, 
Professores e alunos 
ao projeto

•Formatação das 
turmas e enturmação 
dos alunos

•Formação dos 
Professores, e 
equipes técnicas

•Distribuição  
material didático

•Montagem das 
telessalas

•Acompanhamento 
pedagógico e  
monitoramento da 
implementação

•Maior 
efetividade na 
aprendizagem: 
“o aluno 
aprende a 
aprender, a 
ser e a se 
relacionar”.

•Diminuição 
do índice de 
defasagem 
idade-série

•Aceleração dos 
estudos com maior 
efetividade na 
aprendizagem

•Fortalecimento da 
prática pedagógica 
dos Professores

•Maior 
envolvimento dos 
Diretores com a 
aprendizagem dos 
alunos

•Alunos mais 
participativos

•Menor evasão 
escolar e 
efetividade da 
permanencia e 
conclusão dos 
estudos

•Elevação da 
autoestima do 
aluno

•Aulas com 
metodologia 
diferenciada

•Material 
didático 
(impresso e 
audiovisual)

•Estrutura de 
apoio à ação 
docente

•Disponibilidade 
orçamentária para:

1. Contratação do 
serviço e 
metodologia da FRM

2. Material didático

3. Custeio da 
formação dos 
Professores

4. Salário dos 
Professores, 
supervisores, equipe 
multidisciplinar

5. Custo do 
acompanhamento 

6. Infraestrutura e 
equipamentos 
necessários para a 
implementação do  
projeto nas escolas 
(salas, tv, dvd)
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Os alunos do Projeto Autonomia conseguiram 
concluir as etapas de ensino no tempo previsto?

 Os alunos do Projeto Autonomia conquistaram as 
habilidades e competências previstas para 
aquelas etapas de ensino?

 Melhoramos o índice de permanência dos alunos 
do Autonomia na escola?

 O Projeto Autonomia EF contribui para que os 
alunos concluam a Educação Básica?

 Houve alguma melhora na prática docente dos 
professores participantes?
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3. (cont) Perguntas básicas da pesquisa

 Houve uma melhora na relação entre o professor 
e o aluno nas turmas de Autonomia?

 Houve um aumento do envolvimento do diretor 
na aprendizagem e no sucesso dos alunos do 
Autonomia?

 O Projeto Autonomia contribui para a prática de 
um planejamento pedagógico coletivo na escola?

 O Projeto contribui para o fortalecimento da 
prática do trabalho de equipe?

 Houve melhoria na assiduidade e participação dos 
alunos do Autonomia?

 Os egressos do Projeto Autonomia tem maior 
índice de empregabilidade e renda do que os 
alunos do grupo de controle?
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4. Indicadores de Resultado

 Índice de conclusão do EF e do EM

 Índice de aprovação em todas as disciplinas

 Índice de reprovação em todas as disciplinas

 Índice de abandono do alunos

 Taxa de distorção idade/série

 Índice de desempenho escolar no SAERJ em 
comparação ao GC

 Índice de ingresso no EM dos alunos do PAEF

 Resultado no ENEM e Acesso à universidade

 Índice de empregabilidade
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Impossibilidade de fazer um sorteio

 Processo de inscrição no Projeto: alunos aderem 
voluntariamente

 Critérios claros previamente estabelecidos: 
menor idade, anos de repetência e pertencer à 
rede

 Vagas e recursos limitados: demanda >que a 
oferta. 20 a 35 alunos por turma, 19 mil alunos 
na rede. 

 Método: Regressão por Descontinuidade

controle x tratamento: próximos da linha de 
corte.
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6. Dados e Amostra

 Universo ~17mil alunos (520 turmas)

 Turmas a serem avaliadas: 35 alunos contendo 
no mínimo 10 alunos na lista de espera.

 Tratamento: 100 turmas

 Controle: da lista de espera, os 10 primeiros a 
partir do coorte na linha de base.

 Linha de base: avaliação diagnóstica 

 Questionário: aluno, professor e diretor

 Observações em salas de aula

 Avaliação final

 Acompanhamento a longo prazo: enquete 
emprego e continuação dos estudos
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Divulgação do projeto: out/2009 até fev/2010
 Inscrição dos alunos: fev/2010
 Seleção dos alunos, formação das turmas e

constituição da amostra: mar/2010
 Avaliação da Linha de base: mai/2010
 Aplicação de questionários: mai/2010
 Observação na sala de aula: set/2010
 Avaliação final:

 EF mai/2011
 EM nov/2011

 Acompanhamento a longo prazo: enquete em
2012

 Análise dos resultados: jun e dez/2011
 Conclusão: dez/2012
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8. Fontes de Financiamento

 Linha de assistência técnica do Banco 
Mundial


