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Introdução

Aspectos metodológicos
· Pesquisa por telefone, assistida por computador (Computer Assisted Telefone Interview - CATI)
· Realizada via central de atendimento ao cidadão (156), utilizando informações da cadastro da CODHAB –
Companhia Habitacional do Distrito Federal
· Total de pessoas cadastradas: 971.240 (julho/2018)
· Seleção de todas as crianças de zero a seis anos presentes no cadastro, considerando a data de
referência de 31/03/2018, e com número de telefone válido
· Período de coleta: 24 de julho a 22 de agosto de 2018
· Números da coleta:
- 58.959 números telefônicos válidos;
- 53.673 contatos efetuados;
- 20.272 ligações completadas com sucesso;
- 4.760 (23%) indivíduos concordaram em responder a pesquisa;
- Total de crianças: 5.889.
· Limitação: mais famílias com crianças de 4 a 6 anos no cadastro
· Resultados não generalizáveis para o Distrito Federal, sendo referentes apenas ao cadastro da Codhab
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Fluxo do questionário
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Resultados: os resultados
apresentados a seguir são
referentes às 5.889 crianças
que atenderam ao requisito

Distribuição das crianças por idade (Menos de 1 a 6 anos)
Foram coletadas informações sobre 5.889 crianças.
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Distribuição da frequência escolar por idade
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Distribuição da frequência escolar por faixas de renda familiar
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Distribuição da frequência escolar pela escolaridade do responsável
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Distribuição da frequência escolar por grupo de renda de RA

Os grupos de renda considerados, seguindo metodologia da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED-DF), realizada pelo Dieese/GDF, foram: Alta renda: Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte,
Sudoeste/Octogonal, Parkway e Jardim Botânico; Média-alta renda: Águas Claras, Candangolândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Sobradinho II, Taguatinga e Vicente Pires; Média-baixa
renda: Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, SIA, Samambaia, Santa Maria e São Sebastião; Baixa renda: Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas, SCIA/Estrutural e Varjão.

10/28

Crianças sem frequência
escolar: os resultados a
seguir apresentam dados
das crianças cujos
responsáveis declararam
não frequentarem a
escola/creche

Distribuição das crianças por idade (Menos de 1 a 6 anos)
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Distribuição das crianças, por idade, cujo responsável procurou por
vaga
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Meio pelo qual o responsável procurou por vaga
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Outro meio pelo qual o responsável procurou por vaga, por idade
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Percentual de crianças, por idade, cujos responsáveis procurou pela
vaga e conseguiu
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Principal motivo indicado para não ter matriculado a criança
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Outros motivos para não ter matriculado a criança
Lista de outros motivos para não matricular
A mãe não tem carteira assinada

A criança perdeu a vaga após uma mudança de cidade

A responsável pela criança é menor de idade

Mudou de cidade e a creche ficou inviável

O desligamento do pai no serviço resultou no desligamento da criança
na escola/creche

A mãe tirou por motivos pessoais

O(a) responsável desistiu

Porque a criança estava com 1 ano e 6 meses

A mãe optou por não colocar

O(a) responsável não tinha condições financeiras

A criança não se adaptou à escola/creche
A criança ainda não possuía quatro anos completos
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Frequência escolar:
considerando crianças com
idade entre 4 e 6 anos até
31/03/2018

Distribuição das crianças que frequentam a escola/creche

A pergunta sobre a data de nascimento da criança foi inserida no decorrer da pesquisa. Como foram amostradas famílias, e não indivíduos, e existe uma defasagem temporal da idade da criança entre a amostragem e a
coleta, não foi possível recuperar com perfeição a data de nascimento a partir do cadastro da Codhab. Das 1.041 crianças de 4 anos investigadas, a data de nascimento de 564 foi coletada na própria pesquisa (54%).
Quando considerado o cadastro da Codhab para recuperar a informação, o valor foi de 921 (88,47%). Assim sendo, são apresentados dois resultados: somente com informação da pesquisa ("Apenas 156") e com os
casos recuperados do cadastro (156 e Codhab).
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Sem frequência escolar:
considerando crianças com
idade entre 4 e 6 anos até
31/03/2018

Distribuição das crianças que não frequentavam a escola/creche

A pergunta sobre a data de nascimento da criança foi inserida no decorrer da pesquisa. Como foram amostradas famílias, e não indivíduos, e existe uma defasagem temporal da idade da criança entre a amostragem e a
coleta, não foi possível recuperar com perfeição a data de nascimento a partir do cadastro da Codhab. Das 1.041 crianças de 4 anos investigadas, a data de nascimento de 564 foi coletada na própria pesquisa (54%).
Quando considerado o cadastro da Codhab para recuperar a informação, o valor foi de 921 (88,47%). Assim sendo, são apresentados dois resultados: somente com informação da pesquisa ("Apenas 156") e com os
casos recuperados do cadastro (156 e Codhab).

22/28

Distribuição das crianças com procura por vaga

A pergunta sobre a data de nascimento da criança foi inserida no decorrer da pesquisa. Como foram amostradas famílias, e não indivíduos, e existe uma defasagem temporal da idade da criança entre a amostragem e a
coleta, não foi possível recuperar com perfeição a data de nascimento a partir do cadastro da Codhab. Das 1.041 crianças de 4 anos investigadas, a data de nascimento de 564 foi coletada na própria pesquisa (54%).
Quando considerado o cadastro da Codhab para recuperar a informação, o valor foi de 921 (88,47%). Assim sendo, são apresentados dois resultados: somente com informação da pesquisa ("Apenas 156") e com os
casos recuperados do cadastro (156 e Codhab).
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Distribuição das crianças que conseguiram a vaga e não preencheram

A pergunta sobre a data de nascimento da criança foi inserida no decorrer da pesquisa. Como foram amostradas famílias, e não indivíduos, e existe uma defasagem temporal da idade da criança entre a amostragem e a
coleta, não foi possível recuperar com perfeição a data de nascimento a partir do cadastro da Codhab. Das 1.041 crianças de 4 anos investigadas, a data de nascimento de 564 foi coletada na própria pesquisa (54%).
Quando considerado o cadastro da Codhab para recuperar a informação, o valor foi de 921 (88,47%). Assim sendo, são apresentados dois resultados: somente com informação da pesquisa ("Apenas 156") e com os
casos recuperados do cadastro (156 e Codhab).
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Perfil das famílias sem procura por vagas
Idade

Qtd.

Idade do responsável (média)

Renda familiar (média)

Grupo RA (moda)

4 anos

7

37

R$ 1464

Grupo 3: Média-Baixa renda

5 anos

9

37

R$ 1829

Grupo 3: Média-Baixa renda

6 anos

6

34

R$ 922

Grupo 2: Média-Alta renda

Fonte: Pesquisa 156/Codeplan - Considerando informações do 156 e da Codhab
Idade

Qtd.

Idade do responsável (média)

Renda familiar (média)

Grupo RA (moda)

4 anos

4

38

R$ 1395

Grupo 4: Baixa renda

5 anos

9

37

R$ 1829

Grupo 3: Média-Baixa renda

6 anos

6

34

R$ 922

Grupo 2: Média-Alta renda

Fonte: Pesquisa 156/Codeplan - Considerando apenas informações do 156
A pergunta sobre a data de nascimento da criança foi inserida no decorrer da pesquisa. Como foram amostradas famílias, e não indivíduos, e existe uma defasagem temporal da idade da criança entre a amostragem e a
coleta, não foi possível recuperar com perfeição a data de nascimento a partir do cadastro da Codhab. Das 1.041 crianças de 4 anos investigadas, a data de nascimento de 564 foi coletada na própria pesquisa (54%).
Quando considerado o cadastro da Codhab para recuperar a informação, o valor foi de 921 (88,47%). Assim sendo, são apresentados dois resultados: somente com informação da pesquisa ("Apenas 156") e com os
casos recuperados do cadastro (156 e Codhab).
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Conclusão

Principais resultados

· O perfil das pessoas que aceitaram participar é relativamente parecido com o dos não participantes
presentes no cadastro (renda familiar);
· Frequência escolar praticamente universalizada para as crianças de seis (99%) e cinco anos (97%);
· Frequência mais baixa para crianças de quatro anos, com 81%;
· Quando considerada a data de corte para matrícula (idade da criança em 31/03/2018), a frequência das
crianças de quatro anos ficou entre 90% e 93%;
· Crianças em famílias de alta renda e alta escolarização dos responsáveis apresentam maiores
frequências escolares;
· Cerca de 70% dos responsáveis por crianças de 4 a 6 anos sem frequência escolar procuraram por
vagas;
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Principais resultados

· Há demanda por creche: cerca de 50% dos responsáveis por crianças entre 2 e 3 anos sem frequência
escolar procuraram por vaga;
· Os locais mais procurados por vagas foram 156 e escola pública. Dentre os outros locais, o mais citado
foi a regional de ensino;
· Para as crianças sem frequência escolar cujos responsáveis procuraram por vagas, no geral, menos de
10% conseguiram;
· Entre os que conseguiram, a distância da vaga foi uns dos principais motivos que os levaram a não
efetivarem a matrícula;
· Para as crianças de 4 a 6 anos que deveriam estar na escola, considerando a data de 31/03/2018, mais de
70% dos pais procuraram por vagas;
· Existiam entre 19 e 22 crianças de 4 a 6 anos que não frequentavam escola e os pais não procuraram
por vagas em escola.
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