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o desempenho dos alunos que participaram previamente no projeto (estavam na 

AdolesSer. 

Em cada ano de escolaridade foi adotado um esquema de amostragem 
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resposta esperada.  

apenas em duas categorias, resposta certa ou de acordo com o esperado vs. caso 

Foi usado o teste t para amostras independentes para comparar o desempenho 

et al., 2013) 
para identificar os fatores potenciadores para um aluno ter mais de 70% de 



P. Infante et al.

184 

3 Resultados  

Em ambos os anos de escolaridade obteve-se mais respostas de alunos do sexo 

internet em 

  

Figura 1 

A auto estima parece ser mais elevada entre os rapazes do que entre as raparigas 

Cerca de 3 em cada 4 alunos (rapazes e raparigas) indicaram ter tido pela 
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Figura 2 

Figura 3a).  

superior ao dos rapazes em ambas as passagens (p<0,02, Figura 2b). Observou-se 

s>0,18 e p<0,02). 
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Figura 3 
escolaridade; b) sexo do aluno e ano de escolaridade. 

identificados entre 3 e 4 perfis: 1) associa alunos que tendem de um modo geral a 
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Figura 4 
dadas pelos alunos respondentes, divididas pelo tipo de resposta. 
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aos aspetos avaliativos que o sujeito elabora a seu respeito (Romano et al., 2007). 

ter 

3.5 Alguns fatores determinantes para o bom e mau desempenho 

et al., 2013) 
para o mau desempenho dos alunos, tendo como evento de interesse o ter acertado 

(p=0,49 no teste da Deviance) e uma boa capacidade discriminativa (AUC=0,74). 

nenhum modelo com boa capacidade discriminativa para o mau desempenho (como 
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Figura 5 

 (* sig. a 5% e ** sig. a 1%). 

participado no projeto contra 82% das raparigas. Observamos que 52% dos que 
participaram previamente no projeto indicaram quatro ou mais fontes de 

internet

As raparigas deram mais respostas de acordo com o esperado do que os rapazes 
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Figura 6 

Este modelo ajustou-se bem aos dados (p=0,10 no teste Deviance) e apresentou 
uma excelente capacidade discriminativa (AUC=0,80). Neste modelo, registou-se 

internet (OR=18,01, IC95% (OR)=(4,89; 66,36)); ser do sexo 
internet (OR=1,12; IC95% (OR)=(0,43; 2,89)); 

95%

95% (OR)=(1,00; 4,57)) nem em revistas (OR=2,34; 
IC95% (OR)=(1,05; 5,22)); e ter participado no projeto AdolesSer quando estavam 

(OR=2,63 , IC95% (OR)=(1,22; 5,69)).



P. Infante et al.

190 

direto na sociedade.   
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