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Senhores (as) Diretores (as),

Com o empenho de todos estamos dando sequência aos procedimentos de
preparação para a avaliação do SARESP 2018. Solicitamos atenção quanto aos informes
e lembretes abaixo:
1- Até amanhã (09/11), os senhores devem fazer a indicação dos professores
aplicadores de sua escola que trabalharão no SARESP cujos nomes foram
relacionados no Plano de Aplicação preenchido na reunião do dia 05/11/2018.
2- Na próxima semana, a equipe do SARESP da Diretoria de Ensino fará a
alocação dos professores aplicadores nas escolas, de acordo com o Plano de
Aplicação e então, os senhores poderão consultar a situação de suas escolas.
3- No SIS SARESP é possível acessar alguns importantes documentos no menu
“Informações”: - a Agenda de Trabalho ; - o Manual do Fiscal; - o vídeo
SARESP 2018 https://vimeo.com/299221991/1671627742 – que deve ser
utilizado no treinamento dos professores aplicadores e o vídeo SIS – SISTEMA
INTEGRADO SARESP, https://vimeo.com/299219145/287a5063e7
que
consiste num pequeno tutorial para orientar a utilização das funcionalidades do
SIS SARESP.

4- Havendo alguns problemas de cadastramento, é possível acessar a página do SIS
SARESP e iniciar um atendimento pelo CHAT (ícone no canto direito da tela).
5- Programem os treinamentos dos professores aplicadores e informem os seus
respectivos supervisores para que possam acompanhar/atestar a realização dos
mesmos. Utilizem o vídeo e façam a leitura do Manual do Aplicador. Não se
esqueçam de garantir os registros dessas ações de treinamento.
6- Continuem acompanhando o preenchimento pelos pais, dos Questionários
contextuais,
disponíveis
na
SED
https://sed.educacao.sp.gov.br/SarespQuestoesPais/Consulta
.
Todos
os
pais/responsáveis pelos alunos da escola, e não só os que farão a avaliação,
devem preencher os questionários.

Atenciosamente,
Comissão de Avaliações Externas

De acordo
Fábio Augusto Negreiros
Dirigente Regional de Ensino

