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Senhores Diretores; 

 

Em 2021, escolas de todo o Brasil realizarão as avaliações do SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), que tem como objetivo diagnosticar a educação básica 

do País e contribuir para a melhoria de sua qualidade. Ao identificar o que os estudantes 

já sabem e o que precisam aprender, contribui para direcionar o trabalho das escolas, 

Diretorias de Ensino e equipe central da Secretaria, visando garantir a aprendizagem 

dos estudantes.  

 

Considerada a relevância dessa avaliação de larga escala, como importante 

diagnóstico da aprendizagem de nossos estudantes e para que a SEDUC e as escolas 

planejem ações mais assertivas para a melhoria da aprendizagem, especialmente no 

atual contexto pandêmico, entendemos ser da máxima importância a sua abordagem 

junto à nossa rede.  

Com esse objetivo, realizamos ações de formação, por meio do CMSP, diretamente 

dirigidas aos educadores, gestores de escolas e DE e especialmente professores.  

Foram planejadas de modo a fornecer não apenas informações importantes sobre as 

características do próximo SAEB mas, para além da informação, realizar abordagem 

formativa expondo a respeito do “Propósito das Avaliações Externas e relação da Matriz 

do SAEB com as Habilidades Essenciais” em desenvolvimento ao longo deste ano no 

currículo de nossa rede.  
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Desse modo, duas apresentações – dentro da programação de ATPC do CMSP – foram 

realizadas. Dela participaram a Profa. Valéria Muhi da COPED / DAVED, e a 

especialista em avaliação Profa. Valéria Marques. O conteúdo pedagógico formativo e 

os diferentes conceitos explorados se mostraram de grande relevância para apoiar 

nossos gestores e professores, na compreensão da relação entre habilidades 

desenvolvidas no trabalho pedagógico das escolas e habilidades incluídas no SAEB.  

Por essa razão entendemos oportuno relembrar que a gravação e a apresentação 

utilizada durante as lives estão disponíveis no repositório do CMSP, nos links 

apontados abaixo e podem ser acessadas e retomadas pelos profissionais da rede, 

considerado o apoio formativo que fornecem para a atuação docente junto aos 

estudantes em suas aprendizagens.  

 

Seguem os links: 

 

ATPC Linguagens – 08/09/2021 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23062&id=0   

ATPC CN e Matemática - 09/09/2021 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=23063&id=0  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 
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