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Sumário Executivo
O projeto da Academia de Código Júnior foi criado com base na teoria da mudança
de que o ensino de programação informática, ao ser lecionado a alunos do 1º Ciclo
do Ensino Básico, tem um impacto positivo no desempenho escolar e capacidade de
raciocínio desses alunos. O impacto do projeto esteve sempre centrado nos alunos e
na melhoria do seu desempenho escolar.
O principal objetivo do projeto-piloto foi aprender. Aprender sobre os melhores
indicadores de resultado, os métodos de avaliação mais adequados, as ponderações
mais corretas de cada indicador. Aprender sobre o que funciona e o que não funciona
no ensino de programação informática aos alunos.
É possível afirmar que o grau de escrutínio e rigor aplicados à avaliação dos resultados
do projeto-piloto Título de Impacto Social Academia de Código Júnior (ACJr) são um
exemplo para as iniciativas de inovação e empreendedorismo social em Portugal.
Com o fim do projeto-piloto e com a publicação do relatório final, devem ser considerados os
seguintes resultados positivos:

•

Relativamente à avaliação do raciocínio lógico dos alunos, de forma agregada, as
turmas de tratamento partiram de um ponto inferior às turmas de controlo e chegaram a
um ponto superior. No final, os resultados do grupo de tratamento foram superiores em
2.2%.

•

Quando desagregados, a maior diferença positiva entre as turmas de tratamento e
de controlo verifica-se nas escolas localizadas em Territórios Educativos de Intervenção
Prioritária (TEIP).

•

Relativamente à avaliação do desempenho a português, que só foi avaliado no fim da
intervenção, a média agregada das notas das turmas de tratamento foi inferior à média
agregada das turmas de controlo (-4,56%). Já a matemática, a média agregada do grupo
de tratamento foi superior à média do grupo de contro (4,10%).

•

Desagregando estes resultados, é possível verificar que em todas as escolas, as
turmas de tratamento tiveram notas superiores a matemática quando comparadas com
as turmas de controlo (9% na São João de Deus, 14% na Aida Vieira e 17% no Armador).

•

As notas a Português também foram superiores nas escolas TEIP (14% na Aida Vieira
e 11% no Armador).

•

Os resultados nas duas métricas – raciocínio lógico e desempenho a Matemática
e Português – quando avaliados através do método empírico (mais robusto) são
inclusivamente superiores aos do método observável (apesar de não existir significância
estatística, o que pode ser explicado pela dimensão reduzida amostra).

•

A intervenção teve um maior impacto junto das turmas de escolas TEIP, sugerindo que
serviu como um método de aprendizagem complementar para os alunos.
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Contudo, devem ser tidas em conta as seguintes aprendizagens e pontos de melhoria:

•

A intervenção deve adaptar-se ao contexto de todas as escolas, procurando oferecer
desafios e estímulos para os diferentes níveis de desempenho existentes.

•

A intervenção tem um menor impacto no desempenho a Português. Sendo uma
disciplina tão importante quanto a Matemática, a intervenção deve adaptar-se por forma
a incluir mais atividades relevantes para esta disciplina. Deverá ser a intervenção a criar
os incentivos certos para os alunos melhorarem o desempenho a Português, ao invés de
excluir o Português das métricas de impacto que contam para a avaliação do sucesso do
TIS.

•

Os resultados sugerem que a evolução e desempenho dos alunos melhora ao longo
do tempo, indicando que um ano de intervenção é curto para se alcançar o impacto
desejado. Um futuro projeto deverá ter uma duração mínima de dois anos e garantir que
os resultados são medidos nesse período temporal.

•

A amostra do projeto deverá aumentar de forma a conseguir atribuir significância
estatística aos resultados do método empírico – neste piloto, apenas 94 alunos
estiveram elegíveis para a avaliação das competências de raciocínio lógico (50 do grupo
de tratamento e 44 do grupo de controlo) e 92 alunos estiveram elegíveis para a avaliação
de português e matemática (50 do grupo de tratamento e 42 do grupo de controlo).

•

Os resultados do piloto sugerem que as ponderações utilizadas – 90% método
observável e 10% método empírico – deverão ser mais equilibradas e não tão desniveladas.

•

O método de avaliação deverá ter em conta a comparação da evolução das turmas de
tratamento e turmas de controlo ao longo do tempo (método diferença-nas-diferenças),
em detrimento de avaliar apenas um momento estático no tempo (como foi adotado neste
piloto).
No fim do projeto, a Câmara Municipal de Lisboa reembolsou a
Fundação Calouste Gulbenkian em cerca de 25% do seu
investimento inicial, uma vez que as métricas de resultado
foram parcialmente alcançadas. O projeto foi considerado
um sucesso para todas as partes envolvidas, pelas
aprendizagens geradas e pela possibilidade de injetar
bases de avaliação científica e rigorosa na avaliação
dos resultados do projeto. No geral, os alunos que
participaram no projeto ACJr apresentaram um
desempenho escolar superior e uma melhoria na
sua capacidade de raciocínio lógico. Esse era afinal o
grande objetivo do projeto.
As aprendizagens geradas durante o projeto-piloto devem
informar um próximo TIS nesta área temática, servindo para
melhorar o impacto junto dos alunos e reduzir o risco para investidores.

RESULTADOS E AVALIAÇÃO DO PROJETO-PILOTO “TÍTULO DE IMPACTO SOCIAL - ACADEMIA DE CÓDIGO JÚNIOR”

2

TÍtulo de Impacto Social
Academia de Código Júnior
Em Janeiro de 2015, a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Fundação Calouste Gulbenkian,
a Code for All, a MAZE ( na altura conhecida por Associação LIS – Laboratório de Investimento
Social) e a NOVA School of Business and Economics formaram uma parceria para em conjunto
lançar o primeiro Título de Impacto Social (TIS) em Portugal: Academia de Código Júnior.

Título de impacto social
O TIS é um mecanismo de financiamento que mobiliza capital privado e alinha o desempenho
financeiro de um projeto ao seu desempenho em termos de impacto social. O TIS é direcionado
a projetos que pretendem resolver problemas sociais através de resultados concretos e
mensuráveis.
Para existir um TIS, é celebrado um conjunto de arranjos contratuais:
(1) Contrato através do qual uma entidade do setor público acorda reembolsar um ou mais
investidores pelo financiamento inicial efetuado a um determinado projeto, mediante o
alcance de resultados sociais específicos;
(2) Contrato através do qual um ou mais investidores financiam de antemão uma ou
mais entidades implementadoras de um projeto que pretende resolver um determinado
problema social através de resultados concretos e mensuráveis;
(3) Contrato entre a entidade do setor público e um avaliador independente no qual estão
estabelecidos os termos de avaliação do cumprimento ou incumprimento dos resultados
sociais estabelecidos para o TIS.
Se os resultados sociais estabelecidos forem alcançados, tal como previsto em contrato (1),
a entidade do setor público remunera os investidores pelo seu investimento na intervenção.
Esta remuneração pode ser inferior, igual ou superior ao financiamento inicial de acordo
com os termos previstos em contrato (1). Caso a meta dos resultados não seja alcançada,
conforme um nível pré-estabelecido, o setor público não remunera os investidores, pelo que
estes assumem o risco do financiamento.
Existem hoje mais de 100 TIS a nível internacional, mobilizando cerca de 400 milhões de
euros. Este mecanismo é visto como um veículo promissor para:

•

Entidades do setor público que pretendem inovar nas suas respostas e informar
política pública com base em evidência;

•

Entidades implementadoras (tradicionalmente Entidades da Economia Social) que
acedem desta forma a financiamento de médio-longo prazo para provarem o impacto dos
seus projetos;

•

Investidores que podem utilizar o seu capital para aliar o desempenho financeiro ao
impacto social dos projetos em que investem.
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Problema social:
Desempenho escolar insatisfatório
O TIS ACJr foi considerado um piloto de um TIS por vários motivos: reduzida escala de atuação
e montante financeiro envolvido, falta de evidência e histórico de implementação do projeto e
informação limitada sobre o custo do problema social em questão.
No início de 2014, a Câmara Municipal de Lisboa empenhou-se em testar uma intervenção
inovadora que promovesse o aproveitamento dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e,
consequentemente, reduzisse as taxas de retenção neste ciclo.
De acordo com o Conselho Nacional de Educação, os alunos que reprovam têm menor
probabilidade de melhorar o seu aproveitamento no futuro e, assim, de inverter a sua trajetória
de insucesso escolar. Como consequência, é menos provável que alcancem elevados níveis de
escolaridade. Em 2012, cerca de 35% dos jovens portugueses com 15 anos já tinha reprovado
pelo menos uma vez e 7,5% mais do que uma. O percurso escolar e o grau académico atingido
têm inúmeras consequências no futuro profissional e contributivo ao longo da vida.
De acordo com a análise feita pela MAZE junto de uma amostra de escolas do município –
como por exemplo, as escolas Aida Vieira e do Bairro Armador, em 2014, a taxa de retenção
dos alunos no 3º ano chegava a superar os 30%, comparando com uma média de 4% a nível
nacional. De acordo com dados revelados num estudo do Tribunal de Contas1, cada aluno que
reprove um ano custa, em média, cerca de 2.000 euros à Câmara Municipal de Lisboa.
DESEMPENHO ESCOLAR
Problema

Causas		
Extra-escola:
como sendo o contexto
socioeconómico, situação
familiar, ou até choques
macroeconómicos.
Intra-escola: como os baixos
níveis de motivação,
interesse e disciplina.

Nos últimos 5 anos, só por
duas vezes a média das notas do
exame nacional de matemática do 9º
ano foi positiva e a do exame do 12º nunca
ultrapassou os 60%.
Em 2012, cerca de 35% dos jovens portugueses com
15 anos já tinham reprovado uma vez e 7,5% mais do
que uma.
No ano letivo 2011/2012, 5% dos alunos matriculados
no ensino primário público reprovaram o ano - um
número superior face aos anos anteriores.

Consequências
Os alunos retidos
estão mais propensos a
enfrentar futuras retenções.
Os alunos retidos têm menor
probabilidade de alcançar elevados
níveis de escolaridade.
Os indivíduos com menor
escolaridade têm rendimentos
significativamente
inferiores.

Em 2014, a média das reprovações dos alunos
do 3º ano em escolas TEIP foi superior
a 20% (contra 0% nas escolas de
contextos regulares)

FIGURA 1: RESUMO DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO REDUZIDO DESEMPENHO ESCOLAR

Entre vários possíveis modelos de intervenção que podem contribuir para a melhoria do
desempenho escolar, os parceiros do TIS decidiram testar as potencialidades do ensino da
programação informática. Esta decisão foi justificada pela existência de literatura e exemplos
internacionais que sugeriam a relação entre o ensino de programação informática e o
desenvolvimento cognitivo dos alunos, nomeadamente no raciocínio lógico e na resolução de
problemas.
1 - Apuramento do Custo Médio por Aluno, Tribunal de Contas, 2011
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Modelo de intervenção:
o Projeto Academia de Código Júnior
A Code for All (empresa Portuguesa com missão social)
desenvolveu o projeto “Academia de Código Júnior”,
um programa educativo que ensina as bases de
programação informática a alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico. Este programa assenta no Scrath
- uma metodologia e software desenvolvido
pelo Massachussetts Institute of Technology,
tendo sido estruturado e adaptado para o
currículo nacional de Português e Matemática
com o apoio da Universidade de Aveiro.
Em janeiro de 2015, com o lançamento do
TIS, o projeto Academia de Código Júnior (ACJr)
começou a ser implementado em três escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico em Lisboa: Escola
São João de Deus, Escola do Bairro do Armador e
Escola Aida Vieira.

3º ano (ano letivo 2014/2015)
1º periodo

setembro
2014

2º periodo

janeiro
2015

4º ano (ano letivo 2015/2016)
3º periodo

abril
2015

1º periodo

junho
2015

2º periodo

janeiro
2016

3º periodo

abril
2016

junho
2016

Academia de Código Júnior
Programa completo - 2 horas semanais durante 56 semanas
intervenção

FIGURA 2: CALENDARIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA DE CÓDIGO JR

Durante cinco períodos escolares, uma turma de cada escola recebeu semanalmente uma
aula de duas horas da ACJr. As aulas foram dadas por formadores da ACJr, na presença do
professor titular da turma de forma a assegurar uma eficiente coordenação dos conteúdos
lecionados.
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Parceiros
A Fundação Calouste Gulbenkian foi o investidor do TIS e financiou integralmente as operações
da ACJr, através de tranches semestrais.
A CML foi a entidade do setor público que decidiu testar o impacto do ensino da programação
informática no desenvolvimento cognitivo e escolar dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Em contrato, a Fundação e a CML estabeleceram as metas de resultado a alcançar, os métodos
de avaliação dos indicadores de resultado e as condições de reembolso.
A Code for All foi a entidade implementadora do projeto
que semanalmente lecionou as aulas de programação
informática em três escolas do município de Lisboa.
As aulas da ACJr terminaram em Junho de 2016. A
Nova School of Business and Economics (Nova
SBE), foi o avaliador independente do projeto
responsável pela verificação e avaliação dos
resultados do projeto.
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Metodologia de Avaliação dos Resultados

A avaliação dos resultados é um elemento fundamental de um TIS, uma vez que o reembolso
do investidor está diretamente dependente dos mesmos.

#

MÉTRICA

META DE
DESEMPENHO

TESTE DE
AVALIAÇÃO

1.1

Raciocínio lógico e
resolução de
problemas

Melhoria de 10% (em
comparação com
grupo de controlo)

Matrizes Progressivas
Coloridas de Raven

Aproveitamento a
Português e
Matemática

Melhoria de 10% (em
comparação com
grupo de controlo)

Provas globais

1.2
2.1
2.2

MÉTODO DE
AVALIAÇÃO

PESO NO
REEMBOLSO

Observável

81%

Empírico

9%

Observável

9%

Empírico

1%

TABELA 1: RESUMO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS TIS ACJr

Métricas de resultados
Como a tabela 1 apresenta, neste piloto, os parceiros definiram duas métricas de resultados:

•

Métrica 1: Melhoria de 10% do raciocínio lógico e capacidade de resolução de
problemas do grupo de tratamento em comparação com o grupo de controlo;

•

Métrica 2: Melhoria de 10% no aproveitamento escolar agregado nas disciplinas
de Português e Matemática do grupo de tratamento em comparação com o grupo de
controlo.
As duas métricas avaliam a evolução do desenvolvimento cognitivo dos alunos das turmas
que receberam as aulas da ACJr comparativamente com a evolução dos alunos de turmas
que não receberam. A estes grupos chamou-se Grupo de Tratamento e Grupo de Controlo,
respetivamente. Inicialmente, cada um dos grupos era constituído por cerca de 65 alunos
do 3º ano. No entanto, nem todos foram considerados para a amostra final de avaliação dos
resultados por não terem participado no projeto durante os cinco períodos escolares. No final,
a amostra total era de aproximadamente 94 alunos (50 do grupo de tratamento e 44 do grupo
de controlo).
A Métrica 1 (raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas) foi medida através de
um teste internacionalmente reconhecido e adaptado para as idades dos alunos em questão.
As Matrizes Progressivas de Raven foram aplicadas por psicólogos certificados para o efeito,
em três momentos: Janeiro de 2015 (antes do arranque do projeto), em Junho de 2015 e em
Janeiro de 2016.
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Para a Métrica 2 (aproveitamento escolar agregado nas disciplinas de Português e
Matemática), estava inicialmente previsto o recurso às notas das provas globais/exames. No
entanto, as provas globais do 4º ano foram descontinuadas pelo Ministério da Educação no
decurso do projeto. Os parceiros tiveram de recorrer a um método de avaliação alternativo:
equipas independentes de professores certificados fizeram provas globais de Português e de
Matemática para alunos do 4º ano. Os alunos do grupo de tratamento e os alunos do grupo de
controlo fizeram estas provas, como se de um exame externo se tratasse. As provas realizaramse perto das datas inicialmente previstas para as provas globais nacionais, coincidentes com
o fim da intervenção (Junho de 2016).

Métodos de avaliação
A equipa de avaliação da Nova SBE aplicou dois métodos de avaliação diferentes para estimar
o resultado de cada uma das métricas. Cada um dos métodos tinha uma ponderação específica
no reembolso dos investidores, conforme indicado na tabela 1:

•

Método observável: Este método, inspirado num teste de hipóteses, estimou a
diferença entre as médias dos resultados dos alunos do grupo de tratamento e dos alunos
do grupo de controlo. Assim, se o grupo de tratamento tivesse uma média superior ao
grupo de controlo, seria feito o reembolso parcial ou total aos investidores. Os diferentes
graus de comparação, em unidades percentuais, entre médias, foram escalonados de
forma linear e proporcional. O método de avaliação observável representou 90% do valor
total de pagamentos por resultados associado a cada uma das métricas.

•

Método empírico: Este método de avaliação é mais complexo e robusto,
representando 10% do valor total de pagamentos por resultados, associado a cada
uma das métricas. O método consistiu numa modelação econométrica, com base em
diferentes variáveis sociodemográficas e índices compostos das mesmas, tendo como
objetivo estimar, para um grau de confiança estatística elevado, a diferença entre as
médias dos dois grupos e apurar a sua atribuição à intervenção, neste caso, às aulas da
ACJr.

3º ano (ano letivo 2014/2015)
1º periodo

setembro
2014

2º periodo

janeiro
2015

4º ano (ano letivo 2015/2016)
3º periodo

abril
2015

1º periodo

junho
2015

2º periodo

janeiro
2016

3º periodo

abril
2016

junho
2016

Academia de Código Júnior
Programa completo - 2 horas semanais durante 56 semanas
intervenção
raciocínio lógico
e resolução de
problemas (raven)

raciocínio lógico
e resolução de
problemas (raven)

raciocínio lógico
e resolução de
problemas (raven)

desempenho escolar
(provas globais
independentes)

avaliação

FIGURA 3: CALENDARIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO
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Resultados e Avaliação
do Projeto-Piloto TIS Academia de Código Júnior
A amostra de alunos envolvidos alterou-se bastante ao longo do projeto. No arranque do
projeto, estavam inscritos cerca de 65 alunos nas três turmas que constituíam o grupo de
controlo. A tabela 2 apresenta o número de alunos no fim do projeto.
Por dificuldades logísticas, não foi possível escolher aleatoriamente as escolas e, em alguns
casos, as turmas participantes no projeto. Entre turmas, a amostra de alunos era bastante
heterogénea. A Escola São João de Deus é a escola mais representada no universo total, com
mais de 50% da amostra.
Grupo / Escola

São João Deus

Aida Vieira

Bairro do Armador

Total

Grupo Tratamento

23

18

9

50

Grupo Controlo

24

11

7

42

Total

47

29

16

92

51%

32%

17%

Representatividade

TABELA 2: SUMÁRIO DA AMOSTRA DE ALUNOS POR ESCOLA, PARA CADA GRUPO

Resultados por turma
Métrica / Escola
Raciocínio Lógico

Bairro do Armador

Aida Vieira

São João Deus

5%

2%

3%

Português (Pt)

11%

14%

-4%

Matemática (Mt)

17%

14%

9%

Agregado (Pt & Mt)

13%

14%

3%

TABELA 3: RESULTADOS DESAGREGADOS POR ESCOLA, SEGUNDO MÉTODO OBSERVÁVEL

A partir dos resultados apresentados na Tabela 3, que apresentam os resultados segundo o
método observável, pode ler-se que:

•

A nível do raciocínio lógico, a intervenção teve um impacto positivo em todas as
escolas, já que a média dos resultados das turmas de tratamento foi superior à média dos
resultados das turmas de controlo (5% na Escola Bairro do Armador, 2% na Escola Aida
Vieira e 3% na Escola São João de Deus).

•

Neste domínio, o impacto da intervenção é semelhante em todas as escolas, tendo a
diferença do resultado na escola em que este foi maior (Bairro do Armador) e na escola em
que foi menor (Aida Vieira) sido de 3 pontos percentuais.

•

As notas a Português dos alunos nas turmas de tratamento foram 14% e 11% superiores
às notas dos alunos nas turmas de controlo da Escola Aida Vieira e do Bairro do Armador,
respetivamente. Pelo contrário, na escola São João de Deus, a média de notas dos alunos da
turma de controlo foi 4% superior à média das notas dos alunos da turma de tratamento.
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•

Em todas as escolas, as notas a Matemática dos alunos do grupo de tratamento
foram superiores às notas dos alunos nos grupos de controlo. Os resultados na Escola
Aida Vieira e escola Bairro do Armador ultrapassaram a meta estabelecida de 10%. Os
resultados nestas escolas foram 14% e 17%, respetivamente. Na escola São João de
Deus, o resultado também esteve perto da meta (9%).

•

Combinando os resultados de Português e Matemática, e atribuindo o mesmo peso
a ambas as disciplinas, tal como contratualizado, os resultados nas escolas de contextos
mais desfavorecidos foram superiores à meta dos 10% (13% na Escola Bairro do Armador
e 11% na Escola Aida Vieira) e na escola São João de Deus o resultado foi inferior (3%).
Apesar da leitura apresentada em cima, a MAZE sugere cautela na interpretação dos
resultados, alertando para alguns fatores que podem tê-los influenciado, como a taxa de
atrito existente na amostra (numero de observações/alunos que não foi possível seguir
até ao fim do projeto) e até mesmo o tamanho da mesma. Uma causa provável desta taxa
de atrito é o mecanismo de retenção de alunos imposto pelas escolas, ou seja, o facto dos
piores alunos terem sido retidos ou saído da escola, levando a que apenas os melhores
tenham sido seguidos ao longo do projeto. Outra causa prende-se com o facto de as
turmas na escola do Bairro do Armador terem sido reconstituídas no 4º ano.

Resultados agregados
Método de avaliação / Métrica

Lógica

Português

Matemática

Agregado (P&M)

Resultado método observável

2.23%

-4.55%

4.11%

-0.22%

Resultado método empírico

3.30%

-2.20%

5.74%

1.77%

TABELA 4 – RESULTADOS AGREGADOS, POR MÉTODO DE ESTIMAÇÃO

A partir dos resultados apresentados em cima, sobre o método observável, conclui-se que:

•

A nível agregado, a intervenção teve um impacto positivo na capacidade de resolução
de problemas e raciocínio lógico já que as notas dos alunos dos grupos de tratamento são
2,2% mais altas que as notas dos alunos dos grupos de controlo.

•

A nível agregado, segundo o método observável, a intervenção teve um impacto
praticamente nulo no aproveitamento a Português e Matemática, uma vez que o impacto
da intervenção nas notas agregadas a Matemática (4,1%) anula o impacto da intervenção
nas notas agregadas a Português (-4,6%).

•

Nas diferentes formulações feitas para avaliar a intervenção segundo método
empírico, não foi possível encontrar significância estatística para nenhuma das métricas,
em grande parte devido ao reduzido tamanho da amostra.
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Principais Conclusões e Aprendizagens

Os resultados apresentados pela Nova SBE sugerem que:

•

A nível do raciocínio lógico, os alunos que participaram no projeto Academia de Código
Jr tiveram, em média, um desempenho superior aos alunos que não participaram (grupo
de controlo).

•

Em todas as escolas, as turmas de tratamento tiveram, em média, notas mais altas a
Matemática quando comparadas com as turmas de controlo. A diferença entre os grupos
de tratamento e os grupos de controlo foi maior nas escolas inseridas em Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP).

•

Nas escolas TEIP, as notas a Português do grupo de tratamento foram mais altas que
as notas do grupo de controlo.
A grande maioria dos TIS utilizados noutros países servem para escalar projetos que têm já
um histórico de implementação e base de evidência. Por sua vez, o projeto-piloto português
serviu para criar uma base de evidência sobre o impacto e resultados do projeto ACJr. Por essa
razão, houve um grande foco em retirar aprendizagens sobre o que funcionou e o que não
funcionou no TIS ACJr.
Além da criação de evidência sobre os resultados, a utilização de um modelo de avaliação
complexo e variado gerou múltiplas aprendizagens que devem ser retiradas e partilhadas.
As aprendizagens dividem-se em dois níveis: a) desenho do modelo de intervenção; b)
estruturação dos resultados contratualizados.
a) Modelo de intervenção

•

A intervenção deve adaptar-se aos públicos de cada escola, de forma a criar
o mesmo nível de impacto independentemente do contexto em que se inserem
e dos respetivos desafios. Os resultados na Escola São João de Deus, de um contexto
diferente das restantes escolas, foram mais reduzidos.

•

A intervenção deve adaptar-se de forma a incluir mais atividades relevantes
para a disciplina de Português. Deverá ser a intervenção a criar os incentivos certos
para os alunos melhorarem o desempenho a Português, ao invés de excluir o Português
das métricas de impacto que contam para a avaliação do sucesso do TIS.

•

Um futuro projeto deverá ter uma duração mínima de dois anos e começar no
início do ano letivo. Os resultados sugerem que a evolução e desempenho melhora ao
longo do tempo, indicando que um ano de intervenção é curto para se alcançar o impacto
desejado.
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b) Resultados contratualizados

•

A amostra de participantes no projeto deve ser maior para que se possa
obter resultados estatisticamente significativos, seguros e robustos acerca da
atribuição dos resultados à intervenção. No projeto piloto, houve um desequilíbrio na
representatividade das escolas e no tamanho reduzido da amostra.

•

A utilização de valores agregados esconde desempenhos muito satisfatórios.
O resultado final para a segunda métrica de resultados foi nulo, ainda que a melhoria
do desempenho escolar na escola Aida Vieira e na Escola Bairro do Armador tenha sido
superior a 10%.

•

A falta de equilíbrio na representatividade das turmas enviesa os resultados. O
facto de mais de metade da amostra de alunos ser composto por alunos da Escola São
João de Deus leva a que os resultados nesta escola, de um contexto particular, tenham mais
peso na estimativa dos resultados agregados (que foram contratualizados).

•

A impossibilidade de selecionar as turmas e escolas
participantes de forma aleatória compromete a
inferência causal possível a partir dos resultados.
Alguns dos motivos que estiveram na origem da escolha
das escolas podem comprometer a generalização
e extrapolação de resultados para um contexto
mais alargado, se estes se tratarem de contextos
específicos.

•

O facto de não se ter utilizado um método
de cálculo que premeie a evolução dos alunos,
desde o ponto de partida ao ponto de chegada,
oculta trajetórias interessantes. Se tivesse
sido utilizado o método de avaliação diferençanas-diferenças (comparando a evolução dos alunos
entre Janeiro 2015 e Junho 2016, entre as turmas de
tratamento e de controlo), os resultados apresentados
poderiam ter sido superiores e ter refletido uma evolução
ao longo do tempo.
As aprendizagens geradas durante o projeto-piloto devem informar um próximo TIS nesta área
temática, servindo para melhorar o impacto junto dos alunos, reduzir o risco para investidores
e tornar uma futura avaliação mais robusta.

Esta nota de Investigação é um documento produzido pela MAZE, revisto por todos os parceiros.
Esta nota não pretende substituir o relatório final de avaliação do projeto, redigido pela equipa
da Nova SBE e em outubro de 2016, circulado entre os parceiros do projeto, e que apresenta
exaustivamente os resultados do projeto e as considerações da equipa de avaliação.
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