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Senhores (as) Diretores (as) 
 

O COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SAGESP/SAINTER/COPED 
N 86/2020, de 12/05/2020, informa que O INEP irá divulgar os 

resultados preliminares do SAEB 2019. 
 

Para acesso ao sistema os gestores devem estar cadastrados. Com 

esse objetivo o INEP irá liberar o acesso aos gestores , a partir do dia 
12 de maio. 

Anexamos, para apoio aos gestores, o Guia de Acesso ao Sistema 
SAEB, com orientações e procedimentos quanto ao acesso para o 

cadastro exigido. 
Após a realização do cadastro pelos diretores das unidades escolares, 

os senhores  terão acesso aos resultados preliminares do Saeb 
2019,  disponibilizados no dia 31 de maio. 

A divulgação dos resultados do Saeb é dividida em três etapas: 
divulgação preliminar, interposição de recursos e divulgação dos 

resultados finais. Sendo: 
• Divulgação preliminar: O resultado preliminar é uma etapa 

restrita aos representantes legais das unidades escolares por 
meio de sistema eletrônico do Inep. Este resultado preliminar 

será disponibilizado no dia 31 de maio de 2020. 

• Interposição de recursos:  Após a data de 31 de maio, os 
representantes legais terão o prazo de 15 dias corridos para 

interpor recurso aos resultados preliminares apresentados a 
partir de 31 de maio, ou seja, até 15 de junho de 2020. 

• Divulgação dos resultados finais: Após a análise dos recursos, o 
resultado final será divulgado ao público até 31 de agosto de 

2020. 
  

  
Dada a relevância desta avaliação para o país e para o nosso estado, 

pedimos que os senhores diretores realizem em tempo hábil as 
atividades aqui elencadas, quais sejam, o cadastro, o acesso aos 

resultados preliminares e o processo de interposição de recurso, 
quando necessário. 

 



 
Atenciosamente, 

Comissão de Avaliações Externas 

 
 

De acordo, 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
 

 
 

 
 


