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O    Brasil e, em particular, o Estado de São Paulo acu-
mulam um conjunto expressivo de dados, considerados pela literatura nacional e internacional essenciais para 
orientar o enfrentamento dos inúmeros e persistentes problemas de déficit educacional. Entretanto, embora 
existentes, tais informações originárias de um conjunto diversificado de fontes estão dispersas e abrigadas em 
diferentes locais, nem sempre organizadas e sistematizadas, de modo a responder de forma rápida e precisa a 
demandas constantes de gestores educacionais nos vários níveis e da sociedade em geral. Além disso, o manu-
seio dessa massa de dados exige, na maioria dos casos, o domínio de ferramentas sofisticadas (como pacotes 
estatísticos) ou linguagens de programação, cujo acesso é restrito a especialistas.

O SIM-Escolas (Sistema de Indicadores para o Monitoramento das Escolas Estaduais Paulistas) atende à 
demanda da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de dispor de um sistema de informações contínuo 
e de acesso fácil, com indicadores educacionais relevantes de cada uma das escolas sob sua responsabilidade, 
considerando-as em seu contexto socioeconômico.

Resumo: O artigo descreve os aspectos metodológicos que orientaram a construção do SIM-Escolas – Sistema de Indicadores para o Monitoramento  
das Escolas Estaduais Paulistas. Desenvolvido pela Fundação Seade em parceria com a Secretaria de Estado da Educação,  

esse sistema disponibiliza informações por escola, considerando seu contexto socioeconômico.
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Data organization anD systematization as a tool for unDerstanDing results  
from eDucation assessments 

Abstract: The article describes the methodological guidelines for the construction of SIM-Escolas System of Indicators for Monitoring Public  
Schools of the State of Sao Paulo. The system, providing information on schools considering their socioeconomic background,  

was developed by Seade Foundation in partnership with the State Department of Education of Sao Paulo.
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A construção desse sistema só foi possível com a 
colaboração de técnicos das diversas áreas da Secreta-
ria, responsáveis pela captação e tratamento dos dados 
básicos, envolvendo uma importante discussão sobre 
os indicadores mais relevantes com especialistas, o 
acesso a diferentes bancos de dados, o enfrentamento 
do desafio de transformar registros administrativos em 
indicadores estatísticos e a exigência de um conjunto 
significativo de procedimentos metodológicos.

ConCepção do SiStema

Ultrapassada a questão do acesso, com a universaliza-
ção do ensino fundamental, o atual desafio da políti-
ca educacional é melhorar a qualidade da educação e 
promover a equidade na escola pública.

A preocupação crescente com a igualdade de 
oportunidades e a qualidade da educação fomentou a 
produção de vasta literatura sobre os fatores determi-
nantes do desempenho dos alunos. Vários estudos e 
pesquisas, utilizando diferentes metodologias, identi-
ficaram fatores que, de forma isolada ou relacionada, 
influem no desempenho cognitivo dos alunos. En-
tretanto, a apropriação dos resultados das avaliações 
pelos gestores educacionais tem sido pouco significa-
tiva e efetiva. Em parte, isso decorre da dificuldade 
em traduzir tais resultados em parâmetros e critérios 
claros que não só orientem o desenho de políticas 
mais consistentes, mas também facilitem o diagnósti-
co a partir de variáveis relevantes, levando as escolas 
a examinarem suas práticas internas para a melhoria 
da qualidade do ensino e a promoção da equidade na 
escola pública.

De modo geral, os fatores que influenciam o de-
sempenho dos alunos podem ser classificados em 
três grandes categorias: estrutura escolar – formação 
de professores, equipamentos, número de alunos por 
sala, práticas pedagógicas, etc.; condições socioeco-
nômicas e educacionais da família; e dificuldades do 
próprio aluno. Ou, em outra terminologia, em fatores 
intra e extraescolares.

A constituição de um sistema de indicadores que 
considere tanto a dimensão intraescolar como a ex-
traescolar representa um recurso importante para que 
os gestores educacionais possam definir, de forma 

mais objetiva, as ações prioritárias, aproximando-as 
das demandas e das necessidades específicas da co-
munidade escolar.

Toda escola está inserida em um contexto social 
que influencia as relações estabelecidas nos espaços 
escolares e, por consequência, no processo de apren-
dizagem dos alunos. Assim, para compreender uma 
escola deve-se começar por entender a realidade so-
cioespacial em que se insere.

Sabe-se que o padrão de urbanização brasileiro 
gerou uma forte segregação espacial, isto é, “a se-
paração ou proximidade territorial entre pessoas ou 
famílias que pertencem ao mesmo grupo social” 
(SABATINI; SIERRALTA, 2006). Como o sistema 
público de ensino frequentemente aloca o aluno na 
escola mais próxima da sua residência, para a maioria 
das escolas, sua localização pode determinar o perfil 
da clientela que será atendida.

Por seu turno, em ambientes socialmente segrega-
dos, o processo de difusão de comportamentos entre 
indivíduos pode legitimar ou reforçar determinados 
valores e atitudes entre grupos. Do lado do aluno, é 
possível pressupor que a concentração de comporta-
mentos como inatividade, deserção escolar e mater-
nidade precoce aumente a probabilidade da interrup-
ção da trajetória escolar e, consequentemente, afete o 
desempenho de estudantes constantemente expostos 
a essas condições.

Além disso, o local de instalação da escola tam-
bém pode influenciar na qualidade do ensino por ela 
ofertado. Uma das consequências decorrentes de sua 
localização é a capacidade diferenciada de a escola 
atrair e manter o quadro de professores. É de se es-
perar que áreas periféricas, com maior incidência de 
famílias pobres ou com dificuldade de acesso, estejam 
relacionadas com a presença de professores menos 
qualificados ou pouco experientes e com maiores ní-
veis de rotatividade, o que tende a prejudicar o de-
sempenho dos alunos. Verifica-se também que essas 
áreas, por apresentarem maior presença de crianças, 
adolescentes e jovens, demandam que seus equipa-
mentos escolares se adequem ao volume dessa ne-
cessidade. Nesse aspecto, estudos como o de Lee e 
Smith (1997) mostram que o desempenho dos alunos 
é pior em escolas maiores.
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A identificação de variáveis relevantes para carac-
terizar o contexto socioeconômico das escolas apre-
senta-se como ferramenta indispensável em grandes 
redes, em especial no caso da rede estadual paulista, 
que conta com mais de cinco mil escolas, onde a diver-
sidade socioeconômica se manifesta claramente.

Nesse sentido, o uso de informações contextuali-
zadas qualifica o processo de avaliação que não se res-
tringe aos resultados dos testes de desempenho, possi-
bilitando também tanto a comparação entre unidades 
com perfil socioeconômico semelhante, quanto a iden-
tificação de especificidades que permitam definir, de 
forma mais adequada, as intervenções necessárias.

Tendo por objetivo disponibilizar informações por 
escola, considerando seu contexto socioeconômico, a 
Fundação Seade, em parceria com a Secretaria de Es-
tado da Educação, desenvolveu o projeto SIM-Escolas 
– Sistema de Indicadores para o Monitoramento das 
Escolas Estaduais Paulistas.

O sistema apresenta informações para as unidades 
escolares ativas que oferecem ensino fundamental ou 
médio. A unidade mínima de informação é a escola, 
sendo também disponibilizados indicadores agregados 
por município, Diretoria de Ensino, Coordenadoria de 
Ensino e total do Estado.

Aspectos Metodológicos pArA cArActerizAção do 
contexto socioeconôMico dAs escolAs

Para a caracterização das áreas de abrangência das 
escolas, foram gerados Grupos de contexto socioe-
conômico e demográfico, que permitem classificar as 
áreas de abrangência das escolas em tipos ordenáveis, 
segundo a condição socioeconômica e demográfica 
dos residentes nessas áreas. A introdução desses gru-
pos possibilita comparar os indicadores das escolas 
nos diferentes contextos socioeconômicos em que se 
localizam.

As áreas de abrangência das escolas foram construí-
das a partir da agregação de setores censitários e das 
áreas de ponderação criadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, para o Censo Demo-
gráfico 2000. Para o Município de São Paulo, foram uti-
lizadas as 454 Unidades de Desenvolvimento Humano, 
construídas para o Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Município de São Paulo, projeto desenvolvido em parceria 
entre a Fundação João Pinheiro, a Secretaria do Traba-
lho do Município de São Paulo e a Fundação Seade.

As 1.939 áreas de abrangência agregam cerca de 40 
mil setores censitários, entre os cerca de 49 mil exis-
tentes no Estado de São Paulo. A Tabela 1 apresenta o 
número de áreas criadas por município.

Tabela 1
municípios, segundo número de Áreas de abrangência

estado de São paulo – 2000

Número de Áreas  
de Abrangência

Número de  
Municípios

Total 645
454 áreas (1) 1
Mais de 10 áreas 26
5 a 10 áreas 39
4 áreas 12
3 áreas 9
2 áreas 27
1 área 532

Fonte: IBGE; Fundação Seade.
(1) Município de São Paulo.

Com o objetivo de construir grupos homogêneos, 
cada uma das áreas foi classificada segundo os perfis 
socioeconômico e demográfico da população residen-
te, expressos pelos indicadores listados a seguir. 
Socioeconômicos

Renda média do responsável pelo domicílio parti-• 
cular permanente.
Porcentual de responsáveis pelos domicílios com • 
renda acima de três salários mínimos.
Média de anos de estudo do responsável pelo • 
domicílio.
Porcentual de responsáveis pelos domicílios com • 
mais de quatro anos de escolaridade.
Porcentual de responsáveis pelos domicílios com • 
menos de 30 anos de idade e com até quatro anos 
de escolaridade.

Demográficos
Idade média do responsável pelo domicílio.• 
Porcentual de responsáveis pelos domicílios com • 
menos de 30 anos de idade.
Número médio de moradores por domicílio.• 
Porcentual de crianças de 0 a 7 anos no total da • 
população residente.
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escolas e a proficiência média obtida pelos alunos. A 
título de exemplo, utilizando os resultados de mate-
mática na 4ª série do ensino fundamental, o desem-
penho médio decresce à medida que pioram as con-
dições socioeconômicas, tanto nos grupos do interior 
como nos da RMSP. 

Entretanto, dentro de cada grupo existe dispersão 
significativa entre as escolas, o que reforça a impor-
tância do sistema em propiciar as informações de-
sagregadas por escola, de forma que seja possível a 
comparação entre escolas com perfil socioeconômi-
co semelhante.

definição daS VariÁVeiS e indiCadoreS 
ComponenteS do SiStema

Uma vez definidos os grupos de contexto socioeco-
nômico das escolas, procedeu-se ao levantamento dos 
dados, registros e indicadores gerenciais e educacio-
nais disponíveis na Secretaria Estadual da Educação, 
sendo selecionados aqueles que, segundo a literatura 
existente, podem estar relacionados ao desempenho 
escolar, como fatores explicativos deste.

A validação dos principais indicadores seleciona-
dos para compor o SIM-Escolas foi estabelecida por 
meio da construção de modelos de regressão multiní-

Porcentual de crianças de 8 a 10 anos no total da • 
população residente.
Porcentual de crianças e/ou adolescentes de 8 a 17 • 
anos no total da população residente.
A partir de modelos estatísticos de análise fato-

rial, foi possível identificar dimensões de análise em 
comum no conjunto de indicadores selecionados. 
Como resultado, foi gerado um fator, a partir do qual 
se aplicou a análise de agrupamentos. Esses procedi-
mentos resultaram em sete grupos homogêneos, de 
acordo com o fator obtido e a localização (Região 
Metropolitana de São Paulo ou interior).

Foram criados três grupos, para os municípios 
do interior do Estado, e quatro, para a RMSP, sendo 
que o grupo 1 de cada região apresenta as melhores 
condições socioeconômicas e demográficas, as quais 
vão diminuindo gradativamente para os grupos sub-
sequentes. A Tabela 2 apresenta alguns indicadores 
selecionados e o número de escolas por grupo.

grupos de contexto socioeconôMico e  
deMográfico e proficiênciA dos Alunos

Os resultados do Saresp evidenciam a associação en-
tre o contexto socioeconômico e demográfico das 

Tabela 2
indicadores Selecionados dos responsáveis pelos domicílios e número de escolas,  

segundo Grupos de Contexto Socioeconômico e demográfico
estado de São paulo – 2000

Grupos de Contexto  
Socioeconômico e Demográfico

Responsáveis pelos Domicílios

Número de 
Escolas

(1)
Renda Média 
(R$ de julho  

de 2000)

Anos Médios  
de Estudo

Até 29 Anos 
com Ensino 
Fundamental 

Incompleto (%)

Total 1.006 6,9 6,7 5.220
Interior I1 1.295 8,0 3,0 943

I2 703 6,0 6,9 1.302
I3 534 5,2 11,1 753

RM de São Paulo M1 3.297 11,6 1,2 134
M2 1.366 8,3 3,1 481
M3 781 6,6 7,0 787
M4 497 5,4 12,3 820

Fonte: IBGE. Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
(1) Escolas ativas em 2007.
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Gráfico 1

proficiência média na prova de matemática dos alunos da 4ª Série do ensino fundamental das escolas estaduais,  
por Grupos de Contexto Socioeconômico e demográfico (Saresp)

estado de São paulo – 2007

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
Nota: Proficiência média na prova de matemática dos alunos da 4ª série do ensino fundamental das escolas estaduais do Estado de São Paulo: 182,5.

vel, em que se testou a associação estatística entre as 
variáveis que compõem tais indicadores e o desempe-
nho escolar do aluno. Os dados utilizados na análise 
referem-se ao desempenho dos alunos da 8ª série do 

Quadro 1
resultados do modelo

estado de São paulo – 2000

Fatores Língua Portuguesa Matemática

Nível 1 – Aluno
Sexo do aluno (feminino) + +
Cor (branca) + +
Defasagem idade-série (atrasado) - -
Escolaridade da mãe (menos de 4 anos de estudo) - -
Classe socioeconômica (classes D e E) - -
Mais de 20 livros em casa + +
Frequência a cursos extraescolares + +
Condição de frequência às aulas (faltar pouco ou muito pouco) + +
Trajetória escolar (nunca interromperam os estudos) + +
Incentivo ao estudo (1) + +
Satisfação do aluno com os professores das diferentes matérias (1) + +
Satisfação do aluno com os professores de matemática e de português + +
Nível 2 – Escola
Proporção de docentes eventuais + +
Proporção de professores que permaneceram na escola entre 2006 e 2007 + +
Idade do diretor (pelo menos 40 anos) ns ns
Renda familiar do diretor + +
Atitude do diretor diante das dificuldades (1) + +

Grupo de contexto socioeconômico e demo gráfico (M1: áreas localizadas na RMSP e que concentram 
população com maiores níveis de renda e escolaridade do Estado) + +

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
(1) Escalas derivadas de questões múltiplas com medida alfa de Cronbach superior a 0,70, indicando que tais questões representam uma mesma dimensão.
Nota: Nível de significância de 5%. + = efeito positivo; - = efeito negativo; ns = não significativo.

ensino fundamental nas provas de língua portuguesa 
e matemática do Saresp 2007. O Quadro 1 apresenta 
uma listagem dos fatores que apresentam associação 
com o desempenho escolar.
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preender esse fenômeno, foram realizadas análises 
exploratórias com os dados dos sistemas de gestão de 
pessoal da SEE.

As ocorrências foram organizadas em quatro 
conjuntos: faltas; licenças de saúde e de doença na 
família; licenças e afastamentos predominante-
mente de curta duração; e licenças e afastamentos 
predominantemente de longa duração. As licenças 
e afastamentos de longa duração são menos fre-
quentes que os demais tipos de ocorrência e sua du-
ração corresponde a 100 dias ou mais para a maioria 
dos docentes (75%). Nesse sentido, optou-se por 
desconsiderá-las do cálculo de um indicador de au-
sências por escola, pois resultariam em médias muito 
elevadas mesmo que abrangendo número reduzido 
de professores e com efeitos praticamente nulos em 
relação à descontinuidade pela ótica do aluno.

Outro procedimento, visando a comparabilidade 
entre as escolas, resultou na compatibilização das 
jornadas adotando-se uma tabela de conversão, cuja 
referência foi a carga horária do professor de 25 ho-
ras com o aluno e a respectiva falta-dia de 5 horas. 

Ao se converterem as ocorrências para essa 
base, a comparação entre as escolas pode ser feita 
e construídos os indicadores de faltas-dia, de licen-
ças-dia–doenças e de licenças/afastamentos-dia de 
curta e média duração.

definição dos eixos teMáticos

Os indicadores selecionados foram introduzidos no 
sistema, estruturados pelos seguintes eixos temáticos: 
Condições familiares dos alunos; Alunado e resulta-
dos; características dos estabelecimentos de ensino; 
equipe escolar; Saresp e Prova Brasil; e Idesp. Adi-
cionalmente foi incluído um eixo com os principais 
indicadores utilizados para a definição dos grupos de 
contexto.

Eixo condições familiares dos alunos•	  – fatores extraes-
colares, como as condições socioeconômicas das 
famílias e os recursos familiares disponíveis – qua-
lidade do meio ambiente cognitivo familiar, acesso 
a bens culturais e materiais e capacidade de envol-
vimento com a vida escolar dos filhos –, influen-
ciam o desempenho escolar dos alunos, conforme 

construção de escAlAs pArA trAtAMento de  
Questões MúltiplAs

Tanto o questionário aplicado aos alunos quanto o 
dos docentes das escolas que participaram do Saresp 
apresentavam questões que poderiam estar relacio-
nadas a um mesmo constructo/dimensão. Buscan-
do reduzir o número de variáveis dos questionários 
contextuais, sem perder a correspondência entre os 
constructos investigados e as questões elaboradas 
sobre eles, foi aplicada a técnica de análise de corres-
pondência múltipla, que resultou na geração de esca-
las que sintetizam a informação nelas contidas. Para 
cada conjunto de questões foi gerada a medida alfa de 
Cronbach, que permitiu obter parâmetros sobre a di-
mensionalidade existente. Assim, valores superiores 
a 0,70 indicavam que as questões representavam um 
mesmo constructo, sugerindo a adequação de sua re-
presentação em uma única escala. Tais escalas foram, 
por sua vez, incorporadas ao modelo de regressão, 
verificando-se a associação existente entre essas va-
riáveis e o desempenho escolar. Foram geradas dez 
escalas que resultaram da combinação de aproxima-
damente 50 questões. Entre as escalas construídas, 
mostraram-se positivamente associadas ao desempe-
nho: a satisfação do aluno com o professor da disci-
plina; o incentivo recebido em casa para estudar; e a 
atitude positiva do diretor diante das dificuldades. 

indicAdores relAtivos à AssiduidAde dos docentes

Durante o ano letivo, ocorrem faltas, licenças e 
afastamentos dos mais variados tipos, que provo-
cam a passagem de vários outros professores para 
substituir os ausentes. 

Uma questão colocada ao se abordarem o fenô-
meno da ausência e os possíveis impactos no pro-
cesso ensino-aprendizagem refere-se ao fato de que 
seus efeitos estão associados à descontinuidade vis-
ta pelo ângulo do aluno. Por exemplo, para os alunos 
de um professor que tira uma licença longa logo no 
início do ano letivo e é substituído por outro, não 
se verifica descontinuidade. Quando um professor 
se ausenta por um mês, em contrapartida, os alu-
nos têm um “novo” professor. Para melhor com-
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verificado em estudos como os de Soa res (2004), 
Andrade e Laros (2007) e Fundação Cesgranrio 
(2003). Nesse sentido, foram construídos indica-
dores das condições socioeconômicas e culturais 
dos alunos a partir do Questionário de Informa-
ções do Aluno, respondido por aqueles que parti-
ciparam do Sistema de Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo – Saresp, reali-
zado pela Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação – FDE/Secretaria de Estado da Educa-
ção. No Quadro 2 encontra-se a definição e perio-
dicidade das variáveis e indicadores que compõem 
o eixo temático.

Eixo alunado e resultados•	  – diversos estudos  
(BARBOSA; FERNANDES, 2001; SEE, 2007; 
FRANCO, 2007; MENEZES-FILHO, 2007, en-
tre outros) demonstram que existe uma grande 
diferença de desempenho associada às caracterís-
ticas individuais dos alunos, como raça/cor, sexo 
e trajetória escolar, e aos efeitos da interação entre 
esses mesmos alunos. O alunado das diferentes es-
colas é muito diverso e tal diversidade não deve ser 
negligenciada ao se analisar o desempenho de uma 
instituição. Além dos indicadores relacionados ao 
perfil do alunado, esse eixo inclui aqueles relati-
vos à movimentação dos alunos (taxas de apro-
vação, reprovação e abandono), que representam 
medidas-resumo da eficiência do sistema. Os indi-
cadores para esse eixo foram gerados com dados 
produzidos pelo Centro de Informações Educa-
cionais – CIE/Secretaria de Estado da Educação. 
No Quadro 3 encontra-se a definição e periodici-
dade das variáveis e indicadores que compõem o 
eixo temático.

Eixo características dos estabelecimentos de ensino•	  – um 
ambiente de ensino adequado pressupõe que a in-
fraestrutura da escola e os recursos didáticos (ins-
talações e equipamentos existentes) estejam dis-
tribuídos de forma racional. Barbosa e Fernandes 
(2001), Soares (2004) e Franco et al. (2007) trazem 
evidências que aspectos relacionados a infraestru-
tura e equipamentos disponíveis na escola fazem 
diferença. Os indicadores gerados para esse eixo 
foram produzidos a partir de dados levantados 

pelo Centro de Informações Educacionais – CIE/
Secretaria de Estado da Educação. No Quadro 4 
encontra-se a definição e periodicidade das variá-
veis e indicadores que compõem o eixo temático.

Eixo equipe escolar•	  – engloba os indicadores gera-
dos com dados produzidos pelo Centro de Infor-
mações Educacionais – CIE, pelo Departamento 
de Recursos Humanos – DRHU e pela FDE da 
Secretaria de Estado da Educação. Da mesma 
forma que o alunado apresenta diversidade, as 
escolas também possuem equipes com caracterís-
ticas diferentes entre si. O efeito de uma escola 
no aprendizado de seus alunos é, em grande parte, 
determinado pelo professor. Daí a importância de 
conhecê-lo melhor no que se refere a sua idade 
(proxy de experiência), formação, tipo de vínculo 
(efetivo ou não) e dedicação à escola (leciona em 
mais de uma escola), características usualmente 
associadas a um melhor desempenho dos alunos. 
Nesse sentido, foram gerados indicadores sobre o 
perfil dos docentes, com dados produzidos pelo 
Centro de Informações Educacionais – CIE. No 
entanto, tais indicadores representam um retrato 
no tempo, no caso, o início do ano letivo, dos do-
centes das escolas. Durante o ano letivo, ocorrem 
faltas, licenças e afastamentos dos mais variados 
tipos que provocam a passagem de vários outros 
professores para substituir os ausentes. Assim, fo-
ram construídos indicadores específicos que pro-
curam caracterizar, essa movimentação ao longo 
do ano letivo. Foram também incorporados indi-
cadores relativos aos diretores das escolas obtidos 
por meio da exploração dos dados do questionário 
relativo à gestão escolar, respondido pelos direto-
res das escolas participantes do Saresp, distribuí-
dos em três assuntos: perfil dos diretores; tempo 
de exercício no cargo; e dificuldades encontradas. 
Não foi possível utilizar os questionários aplicados 
aos professores que participaram do Saresp, nos 
quais aspectos relacionados a prática docente, en-
volvimento e interesse, expectativas, entre outros, 
não foram considerados, pois na edição de 2007, 
os mesmos foram respondidos por uma amostra 
que não permitia representatividade por escola. 
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Quadro 2
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo Condições familiares dos alunos

Indicador Definição Período

Condições Socioeconômicas – 1ª à 4ª EF, 5ª à 8ª EF e EM

Com educação infantil (%) Proporção de alunos que frequentaram maternal ou pré-escola, em relação ao total de alunos. 
Foram considerados apenas os participantes do Saresp.  2005: alunos da 1ª e 2ª séries do 
ensino fundamental. 2007: alunos da 1ª, 2ª e 4ª séries do ensino fundamental.

2005  
2007

Classes D e E (%) Proporção de alunos pertencentes às classes D e E, segundo o Critério Brasil, que mensura 
o poder de compra das famílias, em relação ao total de alunos. Foram considerados apenas 
os participantes do Saresp.  2005: alunos da 3ª e 4ª séries do ensino fundamental; 5ª à 8ª 
séries do ensino fundamental e  1ª à 3ª série do ensino médio. 2007: alunos da 4ª, 6ª e 8ª 
séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

2005  
2007

Mães com no máximo a  
4ª série do EF (%)

Proporção de alunos cujas mães (ou responsáveis do sexo feminino) frequentaram no 
máximo até a 4ª série do ensino fundamental, em relação ao total de alunos. Foram con-
siderados apenas os participantes do Saresp.  2005: alunos da 3ª e 4ª séries do ensino 
fundamental; 5ª à 8ª séries do ensino fundamental e  1ª à 3ª série do ensino médio. 2007: 
alunos da 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

2005  
2007

Com acesso à Internet (%) Proporção de alunos que declararam ter acesso à Internet em casa, em relação ao total de 
alunos. Foram considerados apenas os participantes do Saresp. 2005: alunos da 3ª e 4ª séries 
do ensino fundamental; 5ª à 8ª séries do ensino fundamental e  1ª à 3ª série do ensino médio. 
2007: alunos da 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

2005  
2007

Com mais de 20 livros (%) Proporção de alunos que declararam a existência de mais de 20 livros em casa, em relação 
ao total de alunos. Foram considerados apenas os participantes do Saresp.  2005: alunos da 
3ª e 4ª séries do ensino fundamental; 5ª à 8ª séries do ensino fundamental e  1ª à 3ª série do 
ensino médio. 2007: alunos da 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino 
médio.

2005  
2007

Acesso a jornais ou  
revistas em casa (%)

Proporção de alunos que declararam ter acesso a jornais ou revistas de informação em 
geral em casa, em relação ao total de alunos. Foram considerados apenas os participantes 
do Saresp.  2007: alunos da 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino 
médio.

2007

Trajetória e Incentivo em Casa – 1ª à 4ª EF, 5ª à 8ª EF e EM

Poucas faltas no ano (%) Proporção de alunos que declararam ter poucas faltas no ano, em relação ao total de alu-
nos. Foram considerados apenas os participantes do Saresp.  2007: alunos da 4ª, 6ª e 8ª 
séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

2007

Incentivo em casa (%) Proporção de alunos que declararam ter incentivos em casa para realizar trabalhos es-
colares e lição de casa, em relação ao total de alunos. Foram considerados apenas os 
participantes do Saresp.  2007: alunos da 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª 
série do ensino médio.

2007

Sem interrupção 
dos estudos (%)

Proporção de alunos que declararam nunca ter interrompido os estudos. Foram considera-
dos apenas os participantes do Saresp.  2007: alunos da 6ª e 8ª séries do ensino funda-
mental e 3ª série do ensino médio.

2007

Realização de Curso e Trabalho

Curso de computação (%) Proporção de alunos que declararam estar cursando ou já ter frequentado curso de com-
putação fora do horário escolar, em relação ao total de alunos. Foram considerados apenas 
os participantes do Saresp.  2005: alunos da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental e  1ª à 
3ª série do ensino médio.  2007: alunos da 6ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série 
do ensino médio.

2005 
2007

Nunca trabalhou (%) Proporção de alunos que declararam nunca ter trabalhado, em relação ao total de alunos. 
Foram considerados apenas os participantes do Saresp.  2005: alunos da 1ª à 3ª série do 
ensino médio.  2007: alunos da 3ª série do ensino médio.

2005 
2007

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
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Quadro 3

Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo alunado e resultados

Indicador Definição Segmento ou  
Nível de Ensino Período

Alunos por Turma – EF e EM
Alunos por turma  
(em nº de alunos)

Número médio de alunos por turma no segmento ou nível de 
ensino. 

Total 1ª à 4ª EF 
Total 5ª à 8ª EF 
Total EM 
Total EM diurno 
Total EM noturno

2007 
2008

Matrículas no noturno (%) Proporção de matrículas no período noturno, em relação ao total de 
matrículas no nível de ensino.

Total EM 2007 
2008

Defasagem Idade-Série, Alunos por Raça/Cor e Sexo – 1ª à 4ª EF, 5ª à 8ª EF e EM

Taxa de defasagem  
idade-série dos alunos (%)

Proporção de alunos defasados em cada série, em relação ao total de 
alunos no segmento ou nível de ensino. Considera-se defasado o aluno 
com pelo menos dois anos a mais que a idade adequada para a série.

Total 1ª à 4ª EF 
Total 5ª à 8ª EF 
Total EM 
Total EM diurno 
Total EM noturno

2007 
2008

Alunos pretos e pardos (%) Proporção de alunos declarados (pelo responsável ou pelo próprio 
aluno) como de cor preta ou parda no ato da matrícula, em relação 
ao total de alunos no segmento ou nível de ensino.

Alunos do sexo feminino (%) Proporção de alunos do sexo feminino, em relação ao total de alunos 
no segmento ou nível de ensino.

Aprovação e Reprovação – 1ª à 4ª EF, 5ª à 8ª EF e EM

Taxa de aprovação (%) Proporção de alunos que preencheram os requisitos mínimos em 
aproveitamento e frequência, no final do ano letivo, em relação ao 
total de alunos matriculados no segmento ou nível de ensino.

Total 1ª e 2ª EF 
Total 3ª e 4ª EF 
Total 1ª à 4ª EF 
Total 5ª e 6ª EF 
Total 7ª e 8ª EF 
Total 5ª à 8ª EF 
Total EM 
Total EM diurno 
Total EM noturno

2006 
2007

Taxa de reprovação (%) Proporção de alunos que não preencheram os requisitos mínimos 
em aproveitamento e frequência, no final do ano letivo, em relação ao 
total de alunos matriculados no segmento ou nível de ensino.

Concluintes do EF e EM

Idade média – total (em anos) Média da idade dos alunos que concluíram o nível de ensino. Total EF 
Total EM

2006 
2007

Idade média –  sexo feminino  
(em anos)

Média da idade das alunas que concluíram o nível de ensino.

Idade média – sexo masculino  
(em anos)

Média da idade dos alunos do sexo masculino que concluíram  
o nível de ensino.

Concluintes do sexo  
feminino (%)

Proporção de concluintes do sexo feminino, em relação ao total  
de concluintes no mesmo nível de ensino.

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.

No Quadro 5 encontra-se a definição e periodici-
dade das variáveis e indicadores que compõem o 
eixo temático.

Eixo Saresp e Prova Brasil•	  – engloba os indicado-
res relativos ao desempenho dos alunos, cons-
truídos a partir da base de dados do Saresp, reali-
zado pela Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação – FDE/Secretaria de Estado da Edu-

cação, e da Prova Brasil, elaborada pelo Inep/
MEC. No Quadro 6 encontra-se a definição e 
periodicidade das variáveis e indicadores que 
compõem o eixo temático.

Eixo Idesp •	 – inclui os indicadores relativos ao Ín-
dice de Desenvolvimento da Educação do Estado 
de São Paulo, construídos pela SEE a partir dos 
dados do Saresp e de fluxo escolar e das metas 
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Quadro 4
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo Características dos estabelecimentos de ensino

Indicador Definição Período

Tipo de Ensino Ministrado

Total de escolas Total de escolas ativas na data-base do Censo Escolar, que oferecem ensino fun-
damental ou médio, com autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de 
Estado da Educação. 

2007 
2008

1ª à 4ª EF Número de escolas que oferecem exclusivamente ensino fundamental da 1ª à 4ª 
série. Foram consideradas as escolas ativas, na data-base do Censo Escolar, com 
autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

5ª à 8ª EF Número de escolas que oferecem exclusivamente ensino fundamental da 5ª à 8ª 
série. Foram consideradas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, com 
autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

1ª a 8ª EF Número de escolas que oferecem exclusivamente ensino fundamental da 1ª à 8ª 
série. Foram consideradas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, com 
autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

1ª à 4ª EF e EM Número de escolas que oferecem exclusivamente ensino fundamental da 1ª à 4ª série 
e ensino médio. Foram consideradas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, 
com autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

5ª à 8ª EF e EM Número de escolas que oferecem exclusivamente ensino fundamental da 5ª à 8ª série 
e ensino médio. Foram consideradas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, 
com autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

EF e EM Número de escolas que oferecem ensinos fundamental e médio. Foram conside-
radas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, com autonomia adminis-
trativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

EM Número de escolas que oferecem exclusivamente ensino médio. Foram conside-
radas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, com autonomia adminis-
trativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação.

Equipamentos

Com computador para uso dos alunos (%) Proporção de escolas que possuem o equipamento, em relação ao total de escolas. 
Foram consideradas as escolas ativas na data-base do Censo Escolar, com 
autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da Educação. 2007 

2008

Com Internet (%)

Com TV (%)

Com DVD (%)

Com videocassete (%)

Instalações
Com biblioteca ou sala de leitura (%) Proporção de escolas que possuem a instalação específica, em relação ao 

total de escolas. Foram consideradas as escolas ativas na data-base do Censo 
Escolar, com autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da 
Educação.

2007 
2008

Com laboratório de informática (%)

Com laboratório de ciências (%)

Com quadra esportiva (%)

Tamanho

Até 250 alunos Número de escolas segundo faixa de alunos. Foram consideradas as matrículas 
nos ensinos fundamental e médio regulares, de educação de jovens e adultos 
(EJA) presencial e de educação especial das escolas ativas na data-base do Censo 
Escolar, com autonomia administrativa e mantidas pela Secretaria de Estado da 
Educação.

2007 
2008

251 a 500 alunos

501 a 1.000 alunos

1.001 a 2.000 alunos

Escolas com mais de 2.000 alunos

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
Nota: As unidades de medida adotadas (porcentagem e número de estabelecimentos) referem-se aos indicadores calculados para o total do Estado, CEI, 
COGSP, DEs e municípios. No caso da escola, a notação é categórica (Sim ou Não).
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Quadro 5
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo equipe escolar

Indicador Definição Período

Carga Horária dos Docentes

Carga horária total Média das cargas horárias totais dos docentes com os alunos no início do ano letivo.

2006 
2007

Carga horária na escola Média das cargas horárias dos docentes com os alunos na respectiva escola no início 
do ano letivo.

Com menos de 20 horas na 
escola

Proporção de docentes com carga horária de menos de 20 horas com o aluno na escola, 
em relação ao total de docentes na respectiva escola.

Com menos de 15 horas na 
escola

Proporção de docentes com carga horária de menos de 15 horas com o aluno na escola, 
em relação ao total de docentes na respectiva escola.

Assiduidade dos Docentes

Faltas-dia Número de ausências-dia de cinco horas, referentes a faltas abonadas, justificadas, 
injustificadas e doação de sangue, por docente de 25 horas de carga horária semanal.

2006 
2007

Licenças-dia – doenças Número de ausências-dia de cinco horas, referentes a licenças de tratamento de saúde, 
doença em pessoa da família com e sem vencimentos e com diversos descontos, por 
docente de 25 horas de carga horária semanal.

Licenças/afastamentos-dia de 
curta e média duração

Número de ausências-dia de cinco horas, referentes a licenças e afastamentos de dife-
rentes modalidades, predominantemente de duração até no máximo 99 dias, por docen-
te de 25 horas de carga horária semanal.

Substitutos (%) Proporção entre os docentes substitutos que substituíram as licenças e afastamentos 
ao longo do ano letivo e os docentes que estavam efetivamente na sala de aula no início 
do ano letivo.

Eventuais (%) Proporção entre os docentes eventuais que ministraram aulas nas faltas ao longo do ano 
letivo e docentes que estavam efetivamente na sala de aula no início do ano letivo.

Mobilidade dos Docentes

Inscritos na remoção em 
relação aos efetivos (%)

Proporção de docentes que se inscreveram no concurso de remoção, em relação ao 
total de docentes efetivos no início do ano letivo.

2006 
2007

Removidos em relação aos 
efetivos (%)

Proporção de docentes que foram removidos no concurso de remoção, em relação ao 
total de docentes efetivos no início do ano letivo.

Inscritos na remoção em 
relação ao total (%)

Proporção de docentes que se inscreveram no concurso de remoção, em relação ao 
total de docentes no início do ano letivo.

Removidos em relação  
ao total (%)

Proporção de docentes que foram removidos no concurso de remoção, em relação ao 
total de docentes no início do ano letivo.

Permaneceram na mesma 
escola (%)

Proporção de docentes do ano letivo T que permaneceram no ano letivo T + 1, em 
relação aos docentes do ano letivo T.

Perfil dos Docentes – 1ª à 4ª EF, 5ª à 8ª EF e EM

Sexo masculino (%) Proporção de docentes do sexo masculino, em relação ao total de docentes no segmento 
ou nível de ensino.

2007 
2008

Com mais de 40 anos (%) Proporção de docentes com mais de 40 anos, em relação ao total de docentes no  
segmento ou nível de ensino.

Efetivos (%) Proporção de docentes efetivos, em relação ao total de docentes no segmento ou nível 
de ensino.

Formados em faculdade  
pública (%)

Proporção de docentes formados em faculdade pública, em relação ao total de docentes 
no segmento ou nível de ensino.

Lecionam em mais de  
uma escola (%)

Proporção de docentes que lecionam em mais de uma escola, em relação ao total de 
docentes no segmento ou nível de ensino.

(continua)
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Perfil dos Diretores

Sexo masculino (%) Proporção de diretores do sexo masculino, em relação ao total de diretores. Foram 
considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

2007

Com mais de 50 anos  
de idade (%)

Proporção de diretores com mais de 50 anos de idade, em relação ao total de diretores. 
Foram considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Formados em instituição 
pública (%)

Proporção de diretores com pelo menos um curso realizado em instituição de ensino 
superior pública, em relação ao total de diretores. Foram considerados os diretores das 
escolas que participaram do Saresp.

Com no máximo  
especialização (%)

Proporção de diretores cuja titulação mais elevada corresponde a curso de especializa-
ção. Foram considerados apenas os cursos de pós-graduação com duração mínima de 
360 horas realizados pelos diretores das escolas que participaram do Saresp.

Com mestrado ou  
doutorado (%)

Proporção de diretores cuja titulação mais elevada corresponde a curso de mestrado 
ou de doutorado. Foram considerados os diretores das escolas que participaram do 
Saresp.

Reside no entorno  
da escola (%)

Proporção de diretores que residem no entorno da escola em relação ao total dos direto-
res. Foram considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Trajetória Profissional dos Diretores

Com no máximo dez anos  
como diretor de escola (%)

Proporção de diretores que exercem essa função há no máximo dez anos, em relação 
ao total de diretores. Inclui a experiência como diretor em outra escola que não a atual. 
Foram considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

2007
Com menos de cinco  
anos como diretor da  
atual escola (%)

Proporção de diretores que exercem essa função na atual escola há no máximo cinco 
anos, em relação ao total de diretores. Inclui apenas a experiência nesta função na atual 
escola. Foram considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Dificuldades Enfrentadas pelos Diretores

Precariedade da infraestrutura 
física (%)

Proporção de diretores que consideram a precariedade da infraestrutura da escola uma 
dificuldade no seu trabalho cotidiano, em relação ao total de diretores. Foram conside-
rados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

2007

Sobrecarga de trabalho  
como diretor (%)

Proporção de diretores que consideram a sobrecarga de trabalho como diretor uma difi-
culdade no seu trabalho cotidiano, em relação ao total de diretores. Foram considerados 
os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Apoio insuficiente da  
equipe escolar (%)

Proporção de diretores que consideram o apoio insuficiente da equipe escolar uma difi-
culdade para o desenvolvimento de seu trabalho, em relação ao total de diretores. Foram 
considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Apoio insuficiente da  
supervisão escolar ou DE (%)

Proporção de diretores que consideram o apoio insuficiente da supervisão escolar ou 
da DE uma dificuldade para o desenvolvimento de seu trabalho, em relação ao total de 
diretores. Foram considerados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Características da clientela  
da escola (%)

Proporção de diretores que consideram as características da clientela da escola uma 
dificuldade no seu trabalho cotidiano, em relação ao total de diretores. Foram conside-
rados os diretores das escolas que participaram do Saresp.

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.

Quadro 5
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo equipe escolar

Indicador Definição Período
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Quadro 6
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo Saresp e prova Brasil

Indicador Definição Período

Saresp – Língua Portuguesa – 2ª EF

Média de pontos Pontuação média obtida em Língua Portuguesa no Saresp. Número de pontos possíveis 2ª EF: 0 a 
72 pontos. 

2007Distribuição dos 
alunos, por nível

Distribuição dos alunos da 2ª série do ensino fundamental, segundo  a pontuação média obtida em 
Língua Portuguesa no Saresp, em seis níveis:  
nível 1 – 0 a 5 pontos; nível 2 – 6 a 15 pontos; nível 3 – 16 a 32 pontos; nível 4 – 33 a 56 pontos; 
nível 5 – 57 a 63 pontos; nível 6 – 64 a 72 pontos.

Saresp – Matemática – 2ª EF

Média de pontos Pontuação média obtida no Saresp. Número de pontos possíveis: Matemática – 0 a 50 pontos.

2007
Distribuição dos 
alunos, por nível

Distribuição dos alunos da 2ª série do ensino fundamental  segundo a pontuação média obtida em 
Matemática no Saresp, em cinco níveis: 
nível 1 – 0 a 16 pontos; nível 2 – 17 a 36 pontos; nível 3 – 37 a 44 pontos; nível 4 – 45 a 49 pontos; 
nível 5 – 50 pontos.

Saresp – Língua Portuguesa – 4ª EF, 8ª EF e 3ª EM

Saresp – Matemática – 4ª EF, 8ª EF e 3ª EM

Proficiência 
média

A média de proficiência obtida pelos alunos indica o ponto que ocupam na escala de proficiência em 
Língua Portuguesa e Matemática. Alguns pontos da escala foram selecionados e interpretados, isto é, 
o desempenho dos alunos que obtêm resultados próximos aos do ponto selecionado (chamado nível) 
é descrito em termos do que conhecem, compreendem e são capazes de fazer. 

2007

Distribuição dos 
alunos, por nível 
de proficiência

Língua Portuguesa – níveis da escala de proficiência: 
4ª EF: abaixo do básico – < 150; básico – 150 a < 200; adequado – 200 a < 250; avançado – ≥ 250. 
6ª EF: abaixo do básico – < 175; básico – 175 a < 225; adequado – 225 a < 275; avançado – ≥ 275. 
8ª EF: abaixo do básico – < 200; básico – 200 a < 275; adequado – 275 a < 325; avançado – ≥ 325. 
3ª EM: abaixo do básico – < 250; básico – 250 a < 300; adequado – 300 a < 375; avançado – ≥ 375.

Matemática – níveis da escala de proficiência: 
4ª EF: abaixo do básico – < 175; básico – 175 a < 225; adequado – 225 a < 275; avançado – ≥ 275. 
6ª EF: abaixo do básico – < 200; básico – 200 a < 225; adequado – 225 a < 300; avançado – ≥ 300. 
8ª EF: abaixo do básico – < 225; básico – 225 a < 300; adequado – 300 a < 350; avançado – ≥ 350. 
3ª EM: abaixo do básico – < 275; básico – 275 a < 350; adequado – 350 a < 400; avançado – ≥ 400.

Prova Brasil – Língua Portuguesa e Matemática – 4ª e 8ª EF

Nota média por 
componente

A Prova Brasil avalia alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental, das escolas públicas urbanas 
com mais de 20 alunos na série. Apresenta os resultados de desempenho dos estudantes de cada 
uma das séries avaliadas nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, em uma mesma métrica. 
A escala é numérica e varia de 0 a 500. 

2007
Nota média 
padronizada

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
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por escola. No Quadro 7 encontra-se a definição e 
periodicidade das variáveis e indicadores que com-
põem o eixo temático.
Eixo	contexto	socioeconômico	e	demográfico•	  – contém os 
principais indicadores utilizados para a definição 
dos grupos de contexto socioeconômico das esco-
las. No Quadro 7 encontra-se a definição e perio-
dicidade das variáveis e indicadores que compõem 
o eixo temático.

Outros fatores certamente influenciam o desem-
penho dos alunos, em especial aqueles relacionados 
aos processos internos das escolas, como práticas 
pedagógicas, gestão, relação com a comunidade, 
entre outros. No entanto, tais dimensões não são 
contempladas no SIM-Escolas devido à ausência ou 
insuficiên cia de informações adequadas para geração 
de indicadores por escola, apesar das evidências exis-
tentes apontadas em diversos estudos.

ConSideraçõeS finaiS

O SIM-Escolas tem um caráter de temporalidade. 
Como a maioria dos dados e estatísticas é produzi-
da anualmente, o sistema prevê atualização contínua, 

possibilitando uma comparação ao longo do tempo. 
Inicialmente, o sistema foi alimentado com o conjun-
to das escolas ativas em 2007 e os respectivos dados 
mais recentes referentes a essas escolas, que abran-
geram os anos de 2005, 2006 e 2007, de acordo com 
suas especificidades (ver Quadro 2).

O aplicativo SIM-Escolas opera em plataforma 
web e compõe-se dos seguintes módulos:

Painel de Indicadores•	 : permite a consulta a tabelas 
pré-formatadas, por assuntos, possibilitando uma 
visualização por segmento ou nível de ensino;
Tabulações•	  Avançadas: permitem consultas semies-
truturadas a cada um dos indicadores disponíveis 
no sistema e sua visualização em tabelas;
Ficha da Escola•	 : acessa relatórios pré-formatados 
com as principais informações de cada uma das 
escolas, com dados cadastrais (endereço, telefone, 
e-mail), número de matrículas e turmas por perío-
do, além de indicadores selecionados do módulo 
Painel de Indicadores;
Mapas	 e	 Gráficos•	 : permitem a visualização, por  
Diretorias de Ensino, de uma seleção dos indica-
dores das escolas, segundo grupos de contexto so-
cioeconômico e demográfico.

Quadro 7
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo idesp

Indicador Definição Período

Indicador de desempenho (ID) – Língua Portuguesa e Matemática – 4ª e 8ª EF e 3ª EM
Indicador de desempenho (ID), Indicador de fluxo (IF) e Idesp –  4ª e 8ª EF e 3ª EM

Idesp e Metas – 4ª e 8ª EF e 3ª EM

ID O indicador de desempenho mensura a defasagem da escola em termos de proficiência, 
variando entre zero (quando todos os alunos estão no nível avançado) e três (quando 
todos os alunos estão no nível abaixo do básico). 

2007

IF O indicador de fluxo equivale à taxa média de aprovação, em cada ciclo educacional: séries 
iniciais do EF (1ª à 4ª série), séries finais do EF (5ª à 8ª série) e  EM (1ª à 3ª série), coletada 
pelo Censo Escolar.

Idesp O Idesp baseia-se em dois critérios: o desempenho escolar, medido pelos resultados do 
Saresp; e o fluxo escolar, equivalente à taxa média de aprovação, coletada pelo Censo 
Escolar. 

Metas As metas são anuais.

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.
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Quadro 8
Variáveis e indicadores que Compõem o Sim-escolas do eixo Contexto Socioeconômico e demográfico

Indicador Definição Período

Características das Áreas de Abrangência das Escolas Ativas – 2007 e 2008

Idade média do responsável pelo 
domicílio (em anos)

Média da idade dos responsáveis pelos domicílios. Foram considerados 
apenas os domicílios particulares permanentes.

2000

Rendimento médio dos  
responsáveis pelos domicílios  
(em reais de julho de 2000)

Média do rendimento nominal dos responsáveis pelos domicílios. Foram 
considerados apenas os domicílios particulares permanentes.

Média de anos de estudo dos 
responsáveis pelos domicílios  
(em anos)

Média dos anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios. Foram 
considerados apenas os domicílios particulares permanentes.

Média de pessoas por domicílio  
(em nº de pessoas)

Número médio de moradores por domicílio. Foram considerados apenas os 
domicílios particulares permanentes.

Crianças e jovens de  
0 a 17 anos (%)

Proporção de pessoas de 0 a 17 anos em relação ao total da população. 
Como as informações referem-se a 2000, o segmento de 0 a 17 anos, em 
2000, corresponde, em 2007, às pessoas com idade entre 7 e 24 anos, faixa 
etária predominante no atendimento dos ensinos fundamental e médio. 
Foram considerados apenas os residentes em domicílios particulares 
permanentes. 

Responsáveis com até 29 anos e  
ensino fundamental incompleto (%)

Proporção de responsáveis pelos domicílios com até 29 anos e ensino 
fundamental incompleto, em relação ao total de responsáveis pelos 
domicílios. Foram considerados apenas os domicílios particulares 
permanentes.

Fonte: Secretaria de Estado da Educação; Fundação Seade.

Embora a expectativa inicial estivesse mais con-
centrada na geração de um sistema de monitora-
mento por meio de indicadores, já em seu desen-
volvimento contribuiu para o aperfeiçoamento de 
instrumentos de coleta de informações, tanto no 
sentido da identificação de inconsistências internas, 
quanto na insuficiência de dados. Além disso, ao es-

tabelecer novos indicadores, como, por exemplo, a 
rotatividade de docentes, o sistema permitiu o di-
mensionamento de fenômenos antes não quantifi-
cados, apontando inclusive a necessidade de altera-
ção de procedimentos administrativos referentes ao 
processo de atribuição de aulas adotado pela Secre-
taria da Educação.
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