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Lembramos que os materiais de prova devem retornar nas caixas em que 
foram. As reduções de volumes serão feitas, se for necessário, na Diretoria de 
Ensino, pela equipe do SARESP. 

  

Devem retornar: 

• Pacotes plásticos com os Cadernos de Prova, por disciplina, anos/série (5º, 
e 9º anos EF e 3ª série EM) utilizados ou não, com a respectiva Folha de Rosto 
colorida, devidamente lacrados por turma. 
 
• Pacotes das Provas Especiais (Braile e ampliadas) quando houver. 
 
• Pacotes plásticos com os INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Folhas de 
Respostas dos alunos (5º e 9º anos EF e 3ª série EM) utilizadas ou não, 
Formulário de Controle de Aplicação e a Lista de Presença, devidamente 
lacrados por turma. 
 
• Pacotes plásticos com os Cadernos de Redação por anos/série (5º e 9º anos 
EF e 3ª série EM) utilizados ou não, com a respectiva Folha de Rosto colorida, 
devidamente lacrados por turma. 
 
• Pacotes plásticos com a FOLHA DE REDAÇÃO (amostral): Folhas de 
Redação dos alunos (5º, 9º anos EF e 3ª série EM) utilizadas ou não. 

 

• Pacotes plásticos com os Cadernos do Questionário por anos/série (5º e 9º 
anos EF e 3ª série EM) utilizados ou não, com a respectiva Folha de Rosto 
colorida, devidamente lacrados por turma. 

 



• Pacotes plásticos com a FOLHA DE RESPOSTA DO Questionário: Folhas 
de Respostas do Questionário dos alunos (5º, 9º anos EF e 3ª série EM) 
utilizadas ou não. 
 
• Pacotes contendo os INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Cadernos de 
Prova do 2º e 3o ano EF utilizados ou não, Exemplar do Professor, Formulário 
de Controle da Aplicação e a Lista de Presença, devidamente lacrados por 
turma. 
 
• Pacotes plásticos com os INSTRUMENTOS DE CONTROLE: Formulário de 
Observação dos Pais e os Formulários dos Fiscais, preenchidos ou não, por 
escola. 

 

• Pacotes plásticos com o QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DOS PAIS 
OU RESPONSÁVEIS (5º e 9º anos EF e 3ª série EM): Questionários 
Socioeconômico para os Pais ou Responsáveis que foram devolvidos. 

 

 

  

  

Atenciosamente, 

Comissão do SARESP 

 

De acordo, 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 

  

 


