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Contextualização	  	  	  

•  A	  análise	  dos	  resultados	  dos	  alunos	  visa,	  entre	  outras	  
coisas,	  a	  análise	  dos	  efeitos	  das	  escolas:	  

•  	  Existem	  essencialmente	  2	  perspectivas	  de	  análise	  do	  
desempenho	  das	  escolas:	  
•  1.	  School	  efficiency	  –	  Value	  for	  Money	  –	  A	  medida	  em	  que	  as	  

escolas	  utilizam	  os	  seus	  recursos	  de	  forma	  eficiente	  na	  
produção	  de	  um	  certo	  resultado	  educacional;	  

•  2.	  School	  effectiveness	  –	  Value	  added	  –	  A	  medida	  em	  que	  as	  
escolas	  levam	  os	  seus	  alunos	  a	  obter	  o	  máximo	  de	  resultados	  
possíveis,	  face	  aos	  seus	  níveis	  de	  partida.	  



Contextualização	  
•  A	  minha	  investigação	  tem-‐se	  centrado	  em	  torno	  da	  

problemática	  do	  Valor	  acrescentado	  (VA)	  das	  escolas;	  
•  Portela	  and	  Thanassoulis	  (2001)	  –	  EJOR	  -‐	  análise	  do	  VA	  

alunos	  ingleses;	  
•  Portela	  and	  Camanho	  (2010)	  –	  JORS	  –	  análise	  de	  dados	  

do	  AVES	  
•  Portela	  et	  al.	  (2011)	  –	  BIJ	  –	  BESP	  –	  

http://feg.porto.ucp.pt	  	  
•  Portela	  et	  al.	  (2012)	  –	  JORS	  –	  análise	  de	  resultados	  de	  

exames	  de	  alunos	  portugueses	  (DEA)	  
•  Portela	  et	  al.	  (2013)	  –	  JPA	  –	  análise	  do	  VA	  das	  escolas	  

AVES	  ao	  longo	  do	  tempo.	  
•  Faria	  and	  Portela	  –	  estudo	  de	  dados	  PISA	  2009	  	  

	  



Modelo	  Multinível	  de	  
Regressão	  quantílica	  

• Modelo	  conceptual:	  Hanushek	  (1979)	  –	  Os	  resultados	  dos	  
alunos	  são	  função	  de	  variáveis	  relacionadas	  com:	  família,	  
influências	  dos	  pares;	  variáveis	  da	  escola;	  características	  
inatas	  dos	  alunos.	  

• Modelo	  multinível	  permite	  ter	  em	  consideração	  a	  
estrutura	  hierárquica	  dos	  dados	  e	  avaliar	  o	  efeito	  da	  
escola	  no	  desempenho	  escolar	  dos	  alunos;	  

• Modelo	  de	  regressão	  quantílica	  permite	  avaliar	  efeitos	  da	  
escola	  e	  das	  restantes	  variáveis	  para	  alunos	  em	  diferentes	  
posições	  do	  ranking	  de	  resultados;	  	  

•  Resultados	  a	  matemática	  no	  PISA2009	  foram	  analisados	  
para	  3900	  alunos	  nacionais	  









Resultados	  
•  Coeficientes	  de	  regressão	  para	  cada	  quantil:	  
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•  Coeficientes	  de	  regressão	  para	  cada	  quantil:	  



Resultados	  
•  ICCs	  e	  efeito	  escola	  



Resultados	  
•  Estimamos	  os	  resíduos	  ao	  nível	  da	  escola	  e	  analisámos:	  



Resultados	  
•  Cálculo	  do	  VA	  por	  nível	  de	  desempenho	  à	  entrada	  dos	  

alunos	  -‐	  AVES	  



Resultados	  
• Modelo	  de	  regressão	  linear	  para	  explicar	  os	  efeitos	  da	  

escola	  em	  cada	  quantil,	  em	  função	  das	  variáveis	  da	  escola:	  

•  Apenas	  2	  variáveis	  se	  revelaram	  estatisticamente	  
significativas	  (localização	  e	  dimensão	  da	  escola):	  



Conclusão	  
•  Os	  modelos	  de	  regressão	  quantilica	  permitem	  analisar	  o	  impacto	  dos	  

fatores	  nos	  resultados	  dos	  alunos	  localizados	  em	  várias	  posições	  do	  
ranking.	  

•  O	  impacto	  de	  alguns	  fatores	  é	  semelhante	  independentemente	  da	  
posição	  do	  ranking:	  género;	  escs,	  estratégias	  de	  sumarização	  e	  
estratégias	  de	  Compreensão	  

•  Alguns	  fatores	  têm	  maior	  impacto	  no	  desempenho	  de	  alunos	  mais	  
fracos:	  uso	  de	  estratégias	  de	  controle	  e	  de	  memorização,	  repetição	  
de	  ano.	  

•  Alguns	  fatores	  têm	  maior	  impacto	  no	  desempenho	  de	  alunos	  com	  
melhores	  resultados:	  grau	  frequentado;	  expectativas;	  	  

•  A	  escola	  explica	  uma	  pequena	  percentagem	  da	  variação	  de	  
resultados	  dos	  alunos	  (explicando	  mais	  nos	  alunos	  do	  meio	  do	  
ranking	  do	  que	  dos	  extremos)	  



Conclusão	  
• As	  escolas	  apresentam	  um	  perfil	  diferente	  no	  impacto	  

que	  têm	  nos	  resultados	  dos	  alunos	  –	  tipicamente	  os	  
alunos	  mais	  abeis	  são	  os	  que	  mais	  ganham	  com	  os	  
esforços	  das	  escolas;	  

• Das	  variáveis	  ao	  nível	  da	  escola,	  muito	  poucas	  explicam	  
as	  diferenças	  que	  encontramos	  no	  efeito	  escola	  (apenas	  
a	  dimensão	  e	  a	  localização	  da	  escola	  aparecem	  como	  
estatisticamente	  significativas)	  
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