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Senhores (as) Diretores (as); 

 

  O SAEB, como já é do conhecimento de todos, tem como principal 

objetivo avaliar a qualidade da educação nacional por meio de coleta de dados 

junto aos sistemas de ensino e às escolas brasileiras e, assim, oferecer 

subsídios para formulação, reformulação e monitoramento das políticas 

públicas educacionais. 

  A Fundação Cesgranrio é responsável pela operacionalização dessas 

aplicações, que aqui na nossa região, abrangerá apenas o 5º e 9º ano do EF 

e 3ª e 4ª do Ensino Médio (EM), de forma censitária nas escolas públicas 

estaduais e municipais e amostral nas escolas privadas, no período de 22 a 

01/11/2019. 

  Os Diretores de Escola ou Vice-Diretores precisam estar presentes no 

dia da prova para informar que responderam os questionários on-line; atestar 

que a aplicação foi realizada e avaliar a atuação dos aplicadores, carimbando 

e assinando o Relatório de Aplicação das turmas e o questionário respondido 

pelo professor. 

  Os professores regentes das turmas de 5º ano e os professores de 

Língua Portuguesa e Matemática das turmas de 9º EF e 3ª/4ª série do EM 

deverão responder aos questionários entregues pelo aplicador durante o 

tempo de realização das provas.  

  As avaliações e questionários sócio econômico terão os tempos 

conforme disposto abaixo: 

 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

Instrumentos Dias de 

Aplicação 

Duração da 

Aplicação 

5º ano do EF 

9º ano do EF 

3ª/4ª série do 

EM 

 

 

Prova de Língua 

Portuguesa e 

Matemática; 

Questionário do Aluno. 

Único 2h30min 



 Antes ou até o término do período de prova, que será agendada pelo 

Coordenador de Polo da Diretoria de Ensino, será necessário que todos os 

Diretores de Escola respondam o questionário eletrônico, cujo link 

devem ter recebido por e-mail. Caso não tenham recebido, acessem o link 

abaixo: 

saeb.inep.gov.br/questionario 

  Lembramos que as provas são emitidas conforme a base de dados 

digitada no censo escolar e, dessa forma, se faltarem provas, os aplicadores 

serão orientados para usarem: as 2 reservas, as provas de alunos transferidos 

ou faltosos e, se mesmo assim o número de provas for insuficiente, o 

excedente de alunos deverá ser retirado para realizar outra atividade 

oferecida pela escola. Essa retirada se dará por ordem alfabética, 

permanecendo na sala de aula, realizando a prova, os alunos cuja letra do 

nome vem primeiro no alfabeto, até o limite das provas. 

  Os alunos público alvo da Educação Especial que foram apontados 

no Censo e indicada a necessidade de recursos como: 

ledor/transcritor/intérprete terão aplicador extra individual, farão a prova 

em sala separada, com tempo adicional e devem ser acompanhados pelos 

profissionais que os atendem na escola.  

Os alunos público alvo da Educação Especial que requerem tempo 

adicional, mas não foram indicados com necessidade de recursos no 

Censo Escolar farão provas em sala separada, com aplicador extra, em 

grupos de alunos deficientes/com transtornos, acompanhamento de 

profissionais da escola e com tempo adicional.  

Os alunos público alvo da Educação Especial que não foram apontados 

no Censo Escolar ou não constam da base de dados da Cesgranrio, farão a 

prova na sala de aula regular, no mesmo tempo dos demais. 

Os professores não devem permanecer na sala de aula, a menos 

que o aplicador solicite para resolver casos de indisciplina ou mediar conflitos. 

Nesse caso terão que assinar o Termo de Sigilo e Confidencialidade, guardar 

os celulares e o fato será observado no Relatório de Aplicação. Contudo, 

mantenham funcionários nos corredores para o caso de necessidade de 

assistência ao aplicador do SAEB. 

Os Coordenadores de polo entrarão em contato para agendamento, 

confirmação do público alvo da Educação Especial e indicação de horários de 

início das provas.  

Solicitamos atenção de todos para reorganização de entrada, lanche e 

funcionamento da escola nesse dia. 
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                                                                            Atenciosamente, 

 

Supervisoras: 

Cláudia Sanches, Iara e Jussara. 

 

De acordo, 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

 

 


