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ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS EXPERIHENTAIS PARA & ENSINO DE 1? GRAU.

OBJETIVO:

“ fornecer subsídios para a elaboração de currículos
programas para as oito séries do ensino de 19 grau
elaborar programas experimentais,
Vidades para desenvolvimento do

METODOLOGIA:
'“

com

sugestões de

e

ati

currículo

obtenção do prºgrama de vários países e tradução dos
mesmos

seleção e tradução de

bibliografia básica

sobre cur—

rículo
Ú reparação,

por meio de estudos e seminários, de 40
,rofessores das áreas relativas ao núcleo comum do
currículo, incluindc: estudo de currículos e progra—
mas de vãrics países; fundamentação da reforma do
aº
sinº, objetivºs 53 ªªucacãr de 1" grau e conceitos
funãamentcis como: “currículo“; "objetivos comporta—
m9.tiâs”, “estruturas de cºnhecimentºs“? Pªinteçnz'a —
Çanªg «reas de es adoºe "ensino por atividades"
"I

FI

'

formulação dos objetivos para o ensino de 1? grau em
geral e por série e área curricular, em termos com —
portamentais
egtuão das características dos alunos nas várias
xas de idade

fai

fixação de hábitos, habilidades de estudo e de trabª
lha e interesses & desenvolver ew cada série
fixação
e

estruturas de conhecimentos (compreensões
conclusões gerais) a obter, por série e por área
de

curricular
seleção e organização dos conteúdos e das atividades,
por área curricular e por série, tendo em vista
os
objetivos visados nos aspectos relativos & conheci —
mentos, hábitos, atitudes, habilidades % interesses
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de sugestões para adequação dºs programas às

diferenças individuais
—

seleção de
sor

bibliografia

para o aluno e para o profes—

EST GIO EM QUE SE ENCQHTRQ

já realizados_ seleção

tradução de 8 programas estranneiros
bibliografia básica sobre currículo
e

- preparação, nor

e de

meio de estudos e seminários,dos 40

nrofessores das áreas relativas ao núcleo

do

comum

currículo
—

formulação dos objetivos para o ensino de 1? grau
em cºral; e nºr serle e área curricular,
em termos
x,aiªahorã:amaratrn,—Ls:—

" fixaçãn

ªº e
rie
“
—

ãe hãwítºày

atituáesF haãilidades de estu—
“e trabalho ª interesses & desenvolver por sê

estudo das caracterÍSticas dos alunos nas várias
idades

fixação
.

ul)

estrat ras

Ses e conclusões

&
,.,

de

de conhecimentos (compreen—

gerais)

a

obter, por série

e

por

curricular

) rea

“ seleção

orcanização ãos conteúdos e das ativida«
des (nor área curricular e por série)

—

sugestões nara adaquação dos nroqramas ãs diferen—
ças

!

e

lu!

("

individuais
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ãiacramação dºs nroqramas de 1a “2a

“e

3a

ºséries

imnressão dos nrõqramas de la .:a 3a“ séries
ª elaboração dos nroqramas de 4a: série
—

Elaboração de Programas Exmgrimentais para

&

Engino

me

lº

Grano

~
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realizar: "
»

redação

final

—

Setembro ãe 1976

série
8a. série

dos programas de 5a. a 8a.

impressão dos nrogramas de 4a. a

Elabcração ãe Prºgramas Exwerimentais nara o Ensino ãe 1? Grau
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APLICAÇÃO EXPERIEMHTAL nos PROQRAMAS DE ENSINO DE 19 GRAU
OBJETIVOSZ—

Avaliar os proqramás experimentais elaborados,no que diz
respeito ã reação dos nrofessores e alunos: fixar a ori—
entação e os materiais auxiliares necessários ao profes—
sor, assim como a dosagem adequada para crianças de
ferentes capacidades.

di-

As turmas commonentes da amostra foram se—
lecionadas nor sorteio, após o grunamento em extratos
de acordo com-as seguintes variâveisz turno, conceito da
diretora sobre o nrofessor, idade dos alunos e, ainda,
classificação da turma (no caso da 1a. série) ou rendi—
mento dos alunos no ano anterior? para as demais sériese
As turmas sorteadas nertencem a 5 escolas do município
do Rio ãe Janeiro em que os nroqramas estão sendo exne-

AMOSTRA E ÁREA ABRANGIDA:

rimentaãosº
Has anos de 1973 a 1975
mas de

lan série e,

2a. série,

13 de

particiharam da pesquisa

em 1976? um

3a.

e 14 de

total

36

tuª

de 14 turmas de

4a.

1973, foram utilizadas três farmas diferentes de
programas para a la. série (cujo conteúdo, porêm, era
equivalente)º Nas demais séries foi aplicada uma única
forma de proqrama.

METODOLOGIAà » Em

la. série,

os nrofessores se manifestaram sobre o programa que nreferiríam anlicar em 19 e 29 luga—
res, sendo utilizada a primeira escolha ey excepcionalmente, a 2a., de modo a assegurar que cada programa fosse anlicado nor nrofessores de canaciãade diversa e em
turmas fracas, mêãias e fortes. 0 programa que levou a
resultados mais satisfatórios no sentido de favorecer o
ensino por atividades passou a ser adotado & partir de
1974 e sua forma serviu de base 5 elaboração dos progra—
mas de 2a,, 3a. e 4a. séries.

No caso da
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“

Setemhrõ de 1976

nrofessores foram motivados nara o trabalho e foram
selecionaãos & treinados quatro elementos, que bermaneciam na escoª
1a durante o neríndo de aulas, encarreqados do acompanhamento dos
trabalhos .:Não houve orientação, para que se verificasseà os resultª
dos obtidos nessa situação.
Os

regultados da anlicação dos nroqramas foram verifica»
dos em funçãcJ do rendimento dos alunos, medido através de brovas anulª
cadas ao fim do lº e do 29 semestres e das observações realizadas DE“
los encarregadºs da nesquisa.
Foi apurada & taxa de aplicação, nelas nrofessoresy das
sugestões de atividades apresentadas nos proqramas e a taxa de aplicação de exercícios: rotineiros.
Foi apurada a mercentaqem de acertºs nor assunto, nara
verificar os itens em que o rendimentº foi satisfatório e, no caso
dos itens em qu: hcuve menor taxa ãe acertosy se isso ocorreu em de—
terminados tipos ãe turmas e nor falha do nrofessor (falta de fixa—
ção, metodologia inadequada etc 9 .
Os

ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA?

Jã

realizadog " elaboração da amostra
construcão da forma final
dos instrumentos de avaliação do trabalho do pro—
fessor e ãe controle da anlicação dos programas

“ elaboração, nrê—teste

=

—

w

e

preparação do nessoal nara o trabalho de camno

aplicação experimental dos nroaramas de 1a. 2a.,
3a. e 4a. séries e dos instrumentos de controle e
avaliação
tratamento estatístico dos dados colhidos na apli—
cação dos instrumentos citados, em relação às la.;
2a., 3a. e 4a. séries

Aplicação Experimental dos Programas de Ensino de

1?

Grau.

nexº 61 ap ouçsua ap semezõoxa sop tequamtxeuxa OE5EDIIGV

stent;

301194919: scp ogãexoqete

seixªs '23 e ºeL ª'eg ªºêg sg
sauna-[ex semana-[oo sopep sop oo‘pqsgqeqse oquaumqexq

_

_-

serxgs 'eg a

'QL"99 "eg

seu SÉUPIDOIQ scp Tequemrxadxa ogóeoçtde

_

ªpp

SOAIqex sopvqatoa

a ªee ç
seixªs
sopep sop 03148139459 equamaqpxq

seixªs °99

a

'93

EU

sopep ep eastoa

seixªs 'ez

a

"et

“
—

seu

soppqatoo sopep sop oorqszqeqse omuemeqexq op oupwxgq— 319211991 e
36993

_stoo sopep scp 00115149488 oquameqelq op ogõenurquoo stage

'pp
eu
ep
ªºs
'ez
ogõeortae
&
3
saçxgs
ep
sºm
otoçur
»
'——-c————-———-———
—91501d sop tequemçxedxa ogóeoçtae ep ogàenurnuoo » sogoezçteex me
.

»

.

(oquamtpuex a essexaqur) sounte sop ogéae:
'sopep soqunsse exqos em

e sepçATOAuesep sepeprnçqe

Eh; ap sexossagoxd soteu seprqoueexd seqoç; sap opnqse
SLGT a WLGI 'ELGT

ªp

%

_

30A

_ Inst soue so equexnp 'ogóeAJesqo ap 3031940: sou spp
«91451591 assets ap oqteqexq ap segôeAJesqo sep opnqse

9L6T 99 oxquaãªs

a

'OEHEHIATGANHSSC W3 SOlEfOHﬁ

*

3&83

'xossegoxd OP ogãequaçxo ap soqeqx
_o; ep ogõexoqeta e epeçoçuç to; 9011942191 sou aseq moa
'ogôexapaa 9p epepçua epeo 9190 ‘591039191 sated svgexoqete Sag;
— seﬁns ap optosaxoe
'sepvsçA seezg couto seu segôemxogux sup 04
Era; o 0419; to; 'soçigqetex sop ogôpxoqpta ep ogSsçmos axed sopçs
_Bnbriua a xopeqstnaxque ateu sopçqtoo sopep so sopesçteuv

at

'SUPÉUUÇDEIBS equemeçnaxa 'sepçqtoosa seexg seu 5129
seqsçíeroedse moo 'ogçâex ep sepepçsxaArun ap a aan; op voçuogq
Suquemata 10d 'svpezçteax mexo; seqsIAexqua sv

edçnba ep

ªfetous uquewçATUAuasep o a 19001 ou 9§1A v JaseJOAe; e
sopeurqsap soquamçpuaexams e a xaoaquoo eAep cunte o anã no 2100
Sá 2 :epnçe mepod enc sagõçnqtqsuç e 'ogçbex ep a síeoot semetqoxd
e IEIndOd 3412 '31010103 ªogaequsmçte 'epges 'erxgqsçq ªseormguooe
_oaõ sagõrpuoo % SOAígetex 'osea apes me IÉSTA É sçeãçouçxd sensed
-32 so opueotpuç seqsçAaxque ep 30118401 sopezçueãxo mexoa
YISOTOGOãEH

ªequoxon ap oPueuxeg ap ogãaoxe mus ªsozçeíçsazq
30119411185 9 5092453 su sopoq me sopgqtoo mexo; sopeg so

Vﬂlﬂﬁﬁﬁ

€ VEHY 3 EEESONV

"3:200: sosxnoax sop
oguemaqrsnoxde xoqtem o e 019m oe opueonpa op 035916
San: e eaxmzed enb ogﬁeorgrsxeATp e _ teuoroeu apepçun
e leznbagse 9 upuvsçA sunmco sopgaguoa a sonrqegqo scp
ope: oe - quexeb ep mt; e 'xetndod enxe a 9101010;
‘vtxgqsgq 'seoçmguooe—oeb segõçp
'ogéuquemtte 'epgeg
Eco sap seexg sg elege; as anb ou ªsçeoot sapepçxeçtno
5d sg semexbcxu sop ogéeguepe 212a sezequemetdmos sag:
Eebns a soçpgsqns sxenpeqse sagõexqsçuçmpe sg Jeoaxsgo

-gazfggfga
SIEQOQ

SBQOIGNOG SY SVNYHSOªã SOC 0§§VmﬁVU¥ VHVﬁ

9L6T ªP

Diªmªãª”

-

$031333

SOENHWVãNVAHT

OLNHHIATOANÉSEG WE SOLEDOHã

*

E&HD

sreooq
sagõçpuog sg semexboxd sop ogôºqdºpv exed sootsga soquamQQUEAeq
equogom ap opueuxaa sanada es—nonqaoxg
{jalapea 04:1431d oe e açuopuuáw
a Emje;oa ep soçxonrxxaafsoe 4053019 oqeú“ªeuxáxes

.

_

fseobetvã'oonqp alea feqxexed(íyxeaf,'oequexeu ”glad
'SEUOZv tasaquapuousalzoa soQéq; sop oéóexoq Ia

_

/ª*
TUS op epuexg ora
a sgtos oxteu8€+ap Dia leques C+TITdSﬂ ªeqxon 0p
4+
epuexs oçu ‘15:;d‘elovzsequynbessopeasESOE'agd

_v Ép oçxgqçzxaa 09
'

4»

_

hzi
,

'

-

SOAçqete; sensªto; sop ourmagq

w

___________

2192:1251 e

gdpmv op 011931116; ou a
Ins op
apuexs oçu 'sgços DÃIGUEE ap 013 ªonues 04111593
‘eqzou op epuexa oia ªgneçd 'axow 23099333 saqutnb
soe SOAtzete; soqaqto; ap ogôexoqeta ap OTOIHT »

—

—as

éuçxeqeg eaués

&

guexea

soqaqto; sop mebeqçtrqtnm a ogõexoqete

e SOAçqeteJ

»w€¢qéa

tºur;

cªbeça;

a

ªádtãxés

'óonqmàúíea-féãxou 0p epuéxé oia ªêíãk T§ﬁﬁbéﬁﬁ% op
ogêezzztênqe ªogsTAa;

«8011949131 sop

&

-

Butãº;

.

E;) 941129 e entered ªtexepea

etnias-ta ªsg'çog 'ossoxg,

:

oqew ‘P¥u09u0ﬁ'uxgeupp ep etá '03UES 04111dsa ’adgb
-;es 'seobºrv 'oonqmºuxea feqlexed ”ânion op apuezs
oia 'gxeeg 'InºTd ªogquàxew 'gdemv 'gxea 'emçex
-ou‘seﬁozeuv"axov :ogõexápeg ep sspeprun emu a a;
—u:A e sequexaga; 5011942161 ap

;eútuçtexd ugôepax

srequemeuzanob segue;

sopxqtoo sopep

5399m

«

me

moo seqsçAaxqua sup ogõequemetdmoo «

*ogàexapaa ep
se sepoq ma seastteçoedsa moo segs'ynaxque

'oqa ;etndod 3419 '8301910; 'ogõe;
uamtte apnes 'etxgqsru ‘seotmguboa-oab saoõçpuoo ep
seaxg se exed sºqAazqua ep 50116401 ap ogõexoqeta

....

»

aBEEETTEZE—ET

v&moaua as saõ

QLGT

9§ Oªqweaes

-

WH

G&HEHEATOARHSHG H3 SOJEDOHd

oxsvass

-

3&83

“&ENI op Satuba Joa sopequsçxo equametAaxd 'exqsome
Ep saqueqsuoo semznq sep'Sazossagozd sotad sopeortde
mexo; seqsrteçoadsa xod sopexedaxã soquamnzqsuç so ãVISOíOGOâEW

,

ªoteqxos
ep
su:; tested 'ousmq 10d ”semana ap oxeuxgu ozvnoedse: o moo ªse-[oo
Eb sessep teupmou maﬁeqstt g as—napeooxã ‘opeqsa apes ea
(911

_

etxgxoq 95190

»

-tgs 'Qt ep 0590 ou) opezçtçqn ogõezçqeqegte ap opoqgm
zopequetxo ep ogu no eõuesaxd
ounte op pormguoca-oçogs ogõçpuoo

a
»

ZSIeAgTIEA sequxnﬁas
sep staAIu soe ogõetax me apeprAqquasezdax stem mexeguasexde enb
sopeqsg so 'tçsexa op ogçbex apes ma 'sopeuoxoetes mvzog

'(DãwsãENI) “Tenuemºpun; excess
eu e;;exõoqxo ep 3 vaçat 2p oursua ou mentgux sub sexoqeau'esrnb
-sad ep sopeqtnsex sou es-noeseq exqsome ep ogõnzqsuoo v

'ossoxs caem 8 512199 sputw ªguexea ªo;
- ups oqtzgdsa 'seoﬁetv ‘oonqmeuxea ‘IHPIa 'seuozemv :sop
-eqsg saqutnõas sop steqçdeo sap setoosa ep semana 031 ap
sounte L05 5 ep 'eçigs '93 e exed 'e sewing gtz 3p sounte
ºva 9 GP 'ªTIÉS 'ºt % vxed 'as-ntnntnsuos =vazsuvaav vzgy a vamsowv
'ouçsua op ogôenqrs ep oquamQQUEAet a sem
Eáboxd e sotnoçzxno ep ogõequamzxadxe ep sux; axed sot—go
a maõezrpuexde ep ogõerteAe ep soquamnxqsuç :exoqetg :QAILZDHO

irãº

seixªs

”EZ a

'91

HVHQ 6T EG ONISNH OG SHIHHS SVHIHNIEd SVN WEDVZIGNHEÃV VU OYÓVIÍVAV

9L6I Sp Olqmszes

» om&sHIAqóAnssaa wa

somaroua

-

gago

CEPE

—

PROJETOS EH DESEDWOLYHT'EWEO
O

-

“ºº'/6
Gra-terbrc rºn
_-,.
..

:

.

..

.A.

tratanenta estatístico incluida;=

“ distribúicão

ãe freaãência das notas
“ frenãência acumulada relativa nara &
=

la.

série

cªlculo

ôa média e && deSViO"padrãO
.sala ao índice ãe fidedignidade de cada marte ou

“ análise de itens
discriminativo

em

função da dificuldade e do noder

Para as demais séries será realizado trabalho

idêntico“

ESÉÃGZO EM QUE SE ENCONTRA

já realizados
lan serie
«

ahlicação, estudo estatístico

reformulação dos ins—

e

trumentms

“
—

=

nova ahlicação dºs meshàs
preparo dos ãaãom nara comnutação
wrêºtaúte do armaram; ea análise
nrocesaamentn do nroorama de análise

elaboração e anlicaçãh ãa 'nrov !
“ nrenaro dos dados Dara comnutação
“ nrê=teste do nroºrama de anãlise
'

—

em
~

G')

Q)

...

realiza~&.f

la. série“ relatôrim
2aº

série" nrocessamentn

de áados

anãlisê estatística dos quadros
“ relatõrio preliminar
—

de saída

reformulação dos itens que se fizeram necessáriªs

Avaliacão da anrendizaaem nas º_lmeiras séries do ensino de 1? grau

nova anlicação dog instrumentds
prehare ªos dados Dara a computação
prêwteste do programa de análise
prºcessamento &os dados
agâlise estatística dos quadros de salda

r
WF“

»

instrumentos nara os fins visados de le—
vantamento da situação do ensino e estudos de currículos

aplicaç
e

0 aos

programas

séries
Foram sorteados, nas canitais dos Estados
Amazonas, Piauí , Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo,?a—
ranã, Minas Gerais e Mato Grasso 29% do canªlomerado es—
colas , Em secuiãa, foi retirada subamostra ãe turmas,atrª
ves da Sorteio ranãêmico, correspondente a 5% do total de
turmas ãe 3a() série e && $a” série da capital de cada Es—
tauoa num total de 1%5 turmas (3575 alunos) de 3a. série
ÁREA ABRANGIDA:

armas (3299 alªnªs) && éaº série“ A nronorcionali—
& aos elementoq commanentes do universo correspondeu
bçªpmrcionalidafãe dos mesmos elementos na amostra e na

e 9ª

7x
Lx

relação das escolas

“Pa 3191973 &0 Sº rviçn de

fei retirada

Estatística

do Cadastro das Escolas
da Eáucação e Cultura do MEC.,

Inicialwente foram estuãadss os itens das nrovas ela
hnshdar por esnecialiç tas do INE? e ªplicadas no Munic1º
win ão Rio de Janeiro? com obje ivo de refºrmulação dos

METODDLQGIãn

&

instrumentos(:
Posteriormentey houve awlicação ãos ln strumentOS ,nas tur—
mas de alunos constantas da amostra uta helos nrofesso—
res, previamente orientaªos por uma equipe do INEP,
O tratamento estatístico incluirá:
%

Lístr ibuicão

“ cãiculn
“ âlc alo

de Mr %ência das natas

da mêãia e 1o ãesvioªbadrão
do índice da fidediqnidade de cada

narte ou

subteste

Avaliacan da anrenáilzaqem nas nrimeiras séries

do

en.i;s

de 1? grau
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ª análise dos itens

em

“

Setembro de 1976

função da dificuldade e do poder

discriminativo
135321910 EM QUE SE ENCONT “a:

já realizado:

levantamento das eScolas
determinaçãº da amostra
elaboração das provas de 3a e 4a. séries
aplicação em amostra—piloto no Município ão Rio de

Janeiro
correção das provas
análise estatística dos itenS do prã=teste
reformulação de questões (as que se fizeram neces sãrias em vista dos resultados)
impressão ªas provas
seleção & treinamanto aos profeasores aplicadores
preparo e reagaaa ao material para os Estados
aplicação das prevas

cºntrole
em
&

realização:

realizarz

do

material

elaboração do programa para

o

computador

processamento dos dadas
cálculomyiloto para controle ãe programa
preparação de tabelas & grâfidos
análise aºs dados

elaboração ãos relatórios ãe 3a. & 4aª séries
reformulação dog itens que se fizeram necessários
novas aplicações e reformulações até que o teste

satisfaça

relatório final
instrumento para os fins visados
levantamento da situação do ensino e estudos

aplicação

currículos

de

e

de

de

programas.

Avaliação da aprendizagem nas primeiras séries &“ ensine de

1?

grau

CBPE
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Setembro de 1976

FATORES QUE INFLUEM SOBRE O RENDIMENTO ESCOLAR NA
DO

1? GRAU (extensão

la.

e 2a. SÉRIES

ãs 3a. e 4a. séries)

,.

lag e 2a. séries
OBJETIVO:

Avaliar a influência de fatores relacionados com a admi
nistração geral dos sistemas escolares, a direção das
escolas e os professores sobre o rendimento escolar, veº
rificando sua influência relativa e Visando a chegar às
combinações que levem a melhor rendimento“

Constituiu—se, para a 1a. série, de6246
alunos de 215 turmas, e, para a 2a. série, de 5407 alu—
nos de 18G turmas de escolas das capitais dos seguintes
Estados: Amazonas, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Espírito
Santo, Paranã, Minas Gerais e Mato Grºsso.

ALOSTRA E ÁREA ABRANGIDA:

construção da amostra baseou—se nos resultados da peª
quisa "Fatores que influem no ensino da Leitura e da Ortografia
na escola fundamental" (INEP—MEC). Foram selecionados, em cada pg
gião do Brasil, os Estados que apresentaram maior representatividade em relação aos níveis das seguintes variáveis:
ª carga horária
- condição sócio—econômica do aluno
—
presença ou não de orientador
A

—

métodos de

alfabetização usados (no caso da 1a.

série)
METODOLOGIA:

especialistasy provas para os
questionários para professores e orientadº

Foram elaboradas, por

alunos

e

res das turmas sorteadas.

prias turmas,

As provas foram aplicadas pelos professores das prº
depois de orientados por equipe do INEP.
Procedeu—se ao tratamento estatístico dos dados,

tº

mando-se como

variáveis ªependentes:
—

o

rendimento dos alunos

em

diferentes tipos

de

turma
—

—

rendimentº dos alunos conforme o tempo de permª
nência na escola
o rendimento dos alunos segundo o número de faltas
durante o ano
o

CBPE- PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
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variáveis independentes:

e 2a,

séries
número de anos de experiência do professor na 1a.
série; idem, na 2a. série
número de anos de exercício do professor
presença ou não de orientador

—

—

»
—

—
—

condição sócio-econômica do aluno
número de alunos da turma
mudança de professor durante o ano
curso de nível mais alto realizado pelo professor
curso de aperfeiçoamento em métodos de ensino da

leitura
—

»
—

escrita

idade dos alunos
carga horária anual
atendimento às diferenças individuais

—

1a. série

e da

método de

-

alfabetização usado pelo professor

tempo gasto até a apresentação do mecanismo

da

leitura
—

tempo gasto na fase

preparatória.

relacionamento das variáveis será feito através
de cruzamentos duplos — cada variãVel dependente com as indepen dentes.
Para mensuração da influência das variáveis indepeª
dentes sobre as dependentes serão calculadas, em cada célula do
cruzamento duplo, a proporção de alunos que acertaram no mínimo
50% das questões e a média desses alunos.
O

ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA:

1a. e 2a. séries

já realizado:
—

elaboração, aplicação

e

codificação dos instrumgª

tos;
—

quadros de cruzamentos ãuplos:

Fatores que influem sobre o rendimento escolar na 1a. e 2a. séries
do 1? Grau (extensão ã 3a. e 4a. séries)
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“ prêmteste ao programa
“ processamento eletrônico
em

a

dos daãos

realªgagãggª análise estatística dos quadros de saída
realizar: ª elaboração dos relatórios

3a. e 4aº

série
sorteados nas capitais dos Esta —
dos Amazonas, ?iauí, Pernambuco, Alagoas, Espírito
Santo, Paranã, Minas Gerais e Mato Grosso 20% do coa
qlomeraáo escolas. Em seguida, foi retirada subamos—
tra de turmas através de sorteio randômico. Esta
correspondeu a 5% do total de turmas de 3a, série e
de 4a. série da capital de cada Estado, num total de
105 turmas ( 36?5 alunos) de 3aº série e 94 turmas
(3290 alunas) de 4a. série. A proporcicnalidade dos
elementos componentes do universo correspondeu ã prº
porcionaliáade dos mesmos elementos na amostra e na
subamostra.

AMOSTPA E ÁREA ABRANGIDAz- Foram

relação das escolas foi retirada do Cadastro das
61.1973 do Serviço de Estatística da Educação e Cultº
A

Escolas

ra

EP

—

do MEC.

METODOLOGIA:

&

mesma

adotada para a

la.

e 2a.

séries

ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRAã

já realizado:— elaboração, aplicação
em

a

e

triagem ãos instrumentos

realização:— elaboração do programa para

realizar:

o computador

codificação dos questionários
” cálculo piloto para controle do programa
º processamento dos dados
= preparação de tabelas e gráficos
análise dos dados
=

—

—

elaboração dos

relatórios

Fatores que influem sobre o rendimento escolar na
do 1? Grau (extensão ã 3a. e 4a. séries)

la.

e 2a.

séries
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?ARA os CURSOS DE PREPARAÇÃO DE PROFESSORES

ENICIAIS no ENSINO

DE 1<> GRAU

Éornecer subsídios nara nue sejam selecionados para
os cursos de formação de professores a nível de 2?
grau elementos nue se integrem na carreira, contri—
buindo para elevar o rendimento do ensino de lº grau
e && educação

AiDSTRA E ÁREA

brasileira

geral.

construídas duas amostrasy aplicª
épocas diferentes, a alunos de la .e 2a .sê=

ABQAHGIDA: Foram

das,

em

rias

de encolas normais

—

em

&

nrimeira,

l

oficiaiST

então Estado da Guanabara, constituª
alunos a de 79 professores, em caráter
no

da de
G59
de pré-teste"
-—

instrumento

O

tuto

instrumento reformulaclo, consti —
tuída de 25 turmas de escolas normais e do Institg
to de Educacão do Estado da Guanabara, seleciona ãas segundo processo randômico e perfazendo um to—
tal de 835 alunos»
a segunda, com o

Normal de

Vitória?

tavam o universo
METODOLOGI

%

“

foi

também

aplicado

no Estado do

a 268

Esnírito

alunos do

Insti-

Santo? que represen—

.

Foram

aplicados instrumentos especialmente elabora—

dos, constituídos de duas partes:

º

nrimeira? ãestinada & medir características de
personalidade julaadas necessárias ao bom profes—
sor

“

secunda? ãestinaáa & medir interesses,sobretudo
Dor relações humanas, por contatos pessoais dire—

a

a

tos (especialmente
de orientação

Critérios
Dara as

com

crianças)

e

da Seleção para os Cursos de Preparação de
Iniciais do Ensino de 1? Grau.

rÉries

por atividades

Professores
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estudos decorrentes da primeira aplicação serviram pa»
reformulação do instrumento para a segunda aplicação e consta—
ram do cálculo de índices de:
Os

ra

a

- dificuldade
—

&

=

de cada item
discriminação dos qfúpos de itens que sa destinavam a
medir as várias carácterísticas de personalidade e tim
nos de interesses
validade de cada item

fidedignidade

do

teste

Esses mesmos índices foram calculados tendo por base
resultados da secunda aplicação.

os

cálculo de fidediqniâade foram considerados separadamente os itens relativos a interesses e os relativos & caracterís—
ticas de nersonalidade, uma vaz que assas duas partes não são homo—
No

qêneas.
etapas nosteriores, os alunos serão acompanhados
sua vida nrofissinnal, nara estudos mais completos de validade
Em

em

do

instrumento»
ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA:
,—
3a realizadoe # reuniões de uma equipe composta de

nicos

e

Dsicõloqos nara

ª construção do teste
mental

a

professores! têg

elaboração das questões

inicial

e

sua aplicação experi—

" reformulação do instrumento de acordo com
clusões da análise de dados
” reanlicação do instrumento reformulado

as con

—

análise de dados colhidos na aplicação do teste reformuladº; incluindo cálculo ão coeficiente de fi—

Critêrios
ra

as

de Seleção nara Gs Cursos de Prenaração de
Serias Iniciais do Ensino de l? Hran:

Professores

na—
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ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE FOLHÉTOS PEDAGÓGICDS

(MATERIAL DE APOIO)

OBJETIVO GERAJS
—

Prºporcionar ao professorado, apõs experimentação cone
troladaf materiais de apoio ã implantação de currículos
&

programas do ensino de 1? grau

OBJETIVOS EGPECIFICOS :
—

—

Testar metodºlogia de estudo da eficiência de materiais
de ensina na modificação do trabalho de classe

Verificar

interesse dos professores pelo apoio
oferecido por meio de folhetos solicitados neles professores (necessidade sentiâa) ou verificados como necessá—
rios pela constatacãm dºs asnectos mais deficientes do
en,in5
o grau de

o“)

=

Estudar formas de motivaaãn do nrofgssar nara a mudança,
com

auxílio

de

folhetos

.

AMDSTRÃ E ÁREA ABRANGIDA?
—

—

nescuísa serã realizaâa inicialmente na Guanabara, estendendo—se mais tarde a outras ãrêas, a fixar

A

extratºs (correspºndentes aºs Distri—
tos Eçucacinnais) e levará em conta os vários níveis de
A

amostra será nor

tamnG de

servico

do

nrofgssmr,

METODOLOGIAf
=

—

Selgcão de assuntos sequndn & oninião dos nrofessores de
classef observacões feitas em várias mesquisas e análise
ªe IESU1tªdOS escolares (asnectns mais deficieníes do
ensino?
Preparo de folhetos nor esnecialistas com experiência
de

classe

€*.)

/

n
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Seleção da amostra e anlicação a qrunos de professores da

sêrie

&

que se

destina cada folheto,

de

questionários que

clareza e anreensão, pelos nrofessoresg dos pontos
assenciºis visados em cada ca505.as nossibilidades que cª
da nrofegsor vê de aplicação em sua turma; os õbices a eg
sa anlicação e .as maneiras que prºpõe nara superar essas
dificuldades, caso o julgue nossível
negam

resultados relativos a materiais sugeridos
nor hrofessores de classe e per esnecialistas
Comnaracão dos

Estudo das dificuldades e das soluções anresentadas
subamostra de nrofessores que se pro»
nuserem & anlicar os folhetos para observação do seu trabalho, da aplicação feita e seus resultados e dos pontos

Determinação de

falhos

do

uma

folheto

Determinação de subamostra dos que não se nronuseram &
aplicar os folhetos nara exnerimentação ãe formas de motivação e sua eficiência no sentido de levã—los ã mudança.
O

tratamento estatístico envolvez teste do Qui—quadrado

cálculo
ESTÁGIO

Elª-í

do

coeficiente

de associação de Goodman e

e

Kruskal.

QUE SE ENCONTRA:

já realizadoz -

selecão de assuntos essenciais à implantação do
currículo de 19 crau
“ seleção de pessoal nara &laboração dos folhetos
elaboração e nublicacão de 12 folhetos
» elaboração dos instrumentos
“ Erê—testagem dos instrumentos
tratamento estatística dos dadas
reformulação dos instrumentos
—

—
—

a

realizarf

elaboração da amostra
aplicação dos instrumentos
" tratamento estatístico dos dados

—
—

—

Elaboração

e

relatório

Aplicação de Folhetos Pedagógicos (Material de Apoio)

"
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—

CINEMA NA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DO ENSINO DE 1? GRAU

OBJETIVDs

Testar

a

eficiência

da

utilização

tanão ãa reforma do ensino de

lº

filmes para
grauº
de

imnlan—

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

var

o

Testar a efetividade do uso de filmes no sentido de moti—
professor nara & renovação de seus métodos de trabalho.:

transmissão da mensagem contida em
seis filmes sobre atividades de classe numa Escola Exnerimental de
lº Grau (Escola Guatemala; relativa aos senuintes aspectoss

“ Testar

—

a capacidade de

formação de hábitos e atitudes

&

prenaracão para a vida

Social
»

atendimento às diferencas individuais

»

método da ação

«

ensino por atividades

idtelinente
e

narticipacão

do aluno

- avaliação
AMOSTRA E ÁREA

A

mxm-mm;;

pesquisa se realizará, de

Janeiro, devendo estendermse

&

início,

na cidade do Rio de

outras áreas, nosteriormente.

amostra será nor extratos, correspondentes aos vários
Distritos Educacionais (urbanos, suburbanos & rurais) e incluirá
diferentes níveis de temno de servico dos hrofessores, grupados de
acordo com as séries que lecionamº
A

METODOLOGIJg

Haverá inicialmente aplicação de questionários a um grupo
maior do que a amostra para seleção dos nrofessores que não estejam

realizando ensino por atividades
Serã, em seguida feita a apresentação dos filmes sobre a
implantação da reforma do ensino de lº grau aos professores que cong
tituem a amostra, divididos em gruposz
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assistirá

ã

assistir

lhetos explicativos sobre os
filmes

nrojeção dos filmes

filmes, receberá fo—
objetivºs visados nos

aos

3)

qrunn que, além dos recursos do grupo anteriºr,par—
ticiparã de cursos ou seminários nara debate dos as—
pectos anresentados

4)

haverá

qruno de controle que não assistirá
nem disnnrã de folhetos ou cursoso

um

filme.,
Serão

3 a

aos

denois aplicados questionários aos grupos 1;
fim de se apurarf

”
—
—

&

recentividade

ao

tino

de

e

material emnreqado(filmes)

a camoreensão e & anreensãn da mensaqem
a opinião dos nrofossorcs sºbre a nossibilidade

aplicação

n

&

de

classe âcs recursos apresentados
—
a necessidade ou não de outros recursos nara permitir
essa anlicação e o tino de recursos sugeridos
Serão depois observados um em dia comnleto de atividade
de
classes os professores da amostra, os quais será também submetidos a entrevistas. De posse dos ôados apurados serão feito
o
tratamento estatístico, testando—se a influência de cada variável
independente sabre a dependente pelo teste do Qui-quadrado-.Uma vez
verificadas as variáveis que influem, serão determinados os respec—
tivos graus de influência (teste de associação de Pearson ou o de
em

Goodmaaruskal).
ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA:

já realizado; “ nreparo
w

»

aplicação—piloto

-

apuração dos dados

—

O

dos seis filmes sobre a reforma do ensino
levantamento de dados Dara a amostragem
nreparo dos instrumentos da nesquisa (questionários
e roteiros de entrevistas e de observacão)

reformulação dos instrumentos

Cinema na Imnlantação da Reforma de Ensino de

lº

Grau.

91:

orªzrº dip/mm
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