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1. Antecedentes

 Baixo desempenho do estado nos indicadores 
educacionais

 Priorização da área da educação pelo governo do 
estado

 Mudança no modelo de gestão (gestão por 
resultados)

 Programa de distribuição de bônus aos 
funcionários das escolas estaduais que atingirem 
as metas pactuadas junto à Secretaria Estadual 
de Educação, com base no IDEPE 2005.
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1. Antecedentes

 O objetivo do Programa de Bônus aos Servidores
da Educação (BDE) é estimular a melhoria da
aprendizagem dos alunos nas escolas, por meio
de incentivo pecuniário aos profissionais da
escola concedido com base no atingimento de
metas previamente pactuadas.

 O objetivo da análise de impacto proposta é
avaliar se o recebimento do bônus em 2008
melhorou o desempenho escolar dos alunos em
2009.
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

• Recursos 
Financeiros 
Disponiveis

•Sistemas de 
avaliação

•Recursos 
humanos: 
consultoria para 
calcular os 
valores 
distribuidos e 
professores 
para aulas de 
reforço aos 
alunos das 
escolas com 
piores 
resultados

• Assinatura do 
Termo de 
Compromisso

• Elaboração do 
plano de ação 
da escola

• Aplicação dos 
testes com os 
alunos

•Processamento 
dos dados

•Divulgação dos 
resultados

•Distribuição do 
bônus

• Melhoria da 
qualidade do 
ensino

• Professores 
mais 
qualificados na 
rede

• Mudança de 
postura da 
comunidade 
escolar

• Aumentar o 
índice de 
aprovação dos 
alunos na escola

• Melhorar a 
frequência dos 
alunos

• Melhorar os 
resultados no 
SAEPE

• Aumentar a 
assiduidade dos 
professores

•Melhorar as 
práticas 
pedagógicas

• Bonificação

• Apoio 
pedagógico –
reforço

• Capacitação 
de professores 
e equipe 
gestora

• Base de dados 
- indicadores
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3. Perguntas básicas da pesquisa

 Qual efeito do BDE na melhoria do desempenho
dos alunos em 2009 nas escolas contempladas
com este bônus em 2008 em relação às não
contempladas?
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4. Indicadores de Resultado

 Variação do desempenho escolar nos resultados 
do SAEPE 2008 e 2009;
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5. Estratégia/Método de Identificação

 Descontinuidade do desenho – utilizar a melhoria 
do desempenho dos alunos em 2009 nas escolas 
que obtiveram resultados no IDEPE de 2008 
próximos ao ponto de corte (de 50%) 
comparando as que receberam com as que não 
receberam dentro deste intervalo.
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6. Dados e Amostra

 Calcular a taxa de melhoria do SAEPE de 2008 
para 2009 das escolas que obtiveram resultados 
no IDEPE 2008 que situaram-se no intervalo 
entre 48% e 52% da meta pactuada, 
comparando os resultados entre as escolas que 
ficaram abaixo e as que ficaram acima do corte 
(50%).
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 1º semestre de 2010 – coleta e processamento
dos dados do SAEPE.

 2º semestre de 2010 – cálculo do impacto do
recebimento do BDE em 2008 na melhoria do
desempenho escolar em 2009.
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8. Fontes de Financiamento

 Recursos do Tesouro Estadual para a coleta e 
processamento dos dados e análise de impacto.


