Conceitos e notas
1.

O painel “Frequência à escola” foi elaborado com base no suplemento de educação da

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD C, realizada no segundo
trimestre de 2019.
2.

Desde 2012 em campo, a PNAD C visa acompanhar as flutuações trimestrais e a

evolução, no curto, médio e longo prazos, da força de trabalho, bem como coletar outras
informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Para
atender a tais objetivos, a pesquisa foi planejada para produzir indicadores trimestrais sobre a
força de trabalho e indicadores anuais sobre temas suplementares permanentes, tais como
educação, cujo campo acontece no segundo trimestre do ano, desde 2016. A unidade de
investigação

da

pesquisa

é

o

domicílio.

Para

mais

informações,

consultar:

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostrade-domicilios-continuatrimestral.html?=&t=o-que-e.
3.

No painel de “Frequência à escola” são apresentadas informações referentes a número

e porcentagem de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que não frequentam escola, bem como
os atributos pessoais sexo, raça/cor, quintis de renda domiciliar per capita e localização
geográfica da residência. Essas informações são apresentadas para o total do Brasil, Grandes
Regiões, Unidades da Federação e municípios de capitais.
4.

A renda domiciliar per capita é expressa pelo primeiro e último quintil, medidas

usualmente utilizadas para mostrar como se distribui o rendimento do conjunto da população.
Nesse caso, a partir dos dados da PNAD C, a população do Brasil foi dividida em cinco partes
iguais em função do nível da renda domiciliar per capita, com o primeiro quintil contendo o
primeiro quinto da população na escala dos rendimentos (ou seja, os 20% da população com
rendimentos mais baixos), o segundo quintil correspondendo ao segundo quinto (de 20% a
40%), até o quinto quintil, que representa os 20% da população com rendimentos mais elevados.
São apresentados no painel o primeiro e o quinto quintil, respectivamente os 20% mais pobres
e os 20% mais ricos da população, no segundo trimestre de 2019.
5.

A localização geográfica da residência corresponde à localização do domicílio em área

urbana ou rural.

