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APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE – realizará, em 2009, a décima segunda 
edição do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – Saresp –, cuja 
fi nalidade principal consiste em diagnosti car o sistema de ensino e, ao mesmo tempo, servir de 
instrumento de monitoramento das políti cas públicas de educação. Criado em 1996, o Saresp 
confi gura-se como uma avaliação em larga escala, em que se avalia a evolução da qualidade 
do sistema de ensino estadual oferecido às crianças e jovens, verifi cando, anualmente, o 
desempenho dos alunos da Educação Básica em diferentes componentes curriculares, por 
meio de aplicação de provas cogniti vas.

Os resultados obti dos com a aplicação permitem caracterizar o desempenho dos alunos 
quanto ao desenvolvimento de competências e habilidades e fornecem dados importantes 
para as ações de formação de professores. Além de retratar o desempenho dos estudantes ao 
longo da escolaridade e os eventuais pontos vulneráveis do sistema de ensino, o Saresp busca 
identi fi car os fatores intra e extraescolares que interferem no rendimento escolar, mediante a 
aplicação de diferentes questi onários de coleta de dados, tais como questi onários de alunos e 
pais e de professores de História e Geografi a das séries avaliadas nessas disciplinas. 

A parti r de 2008, o Saresp foi estruturado de forma a permiti r que os seus resultados sejam 
comparáveis ano a ano e, também, com as avaliações nacionais (Saeb e Prova Brasil).  O ajuste 
mais relevante do Saresp é a sua total correspondência à nova base curricular comum das 
escolas estaduais. Essa mudança propiciará que a análise de seus resultados incida na melhoria 
da gestão da aprendizagem na sala de aula. Além disso, os resultados dessa avaliação servirão 
como instrumento do plano de metas das escolas,  diretamente vinculados à gestão escolar e 
à políti ca de incenti vos da SEE. 

Essa edição do Saresp contará, mais uma vez, com a parti cipação das redes municipais de 
educação e das escolas parti culares que, voluntariamente, mostraram interesse em juntar-se à 
iniciati va da SEE para avaliar seus alunos.  Pela primeira vez, o Governo do Estado de São Paulo 
vai assumir as despesas decorrentes da aplicação da avaliação nas redes municipais de ensino 
que aderiram ao Saresp, mediante assinatura de convênio entre SEE/FDE/Município. 
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CARACTERIZAÇÃO DO
SARESP 2009

Contexto
O Saresp avaliará o desempenho escolar, mediante aplicação de provas cogniti vas aos alunos 
da 2a, 4a, 6a e 8a séries do Ensino Fundamental e da 3a série do Ensino Médio. Para as escolas 
que implantaram o Ensino Fundamental de 9 anos, parti ciparão da avaliação os alunos do 3º, 
5º, 7º e 9º anos desse nível de ensino.

 Atenção!

Foi adotado como referência neste Manual o Ensino Fundamental de oito 
anos. Portanto, as escolas que já implantaram o Ensino Fundamental de 
nove anos deverá fazer a correspondência entre série e ano, a seguir:

Série 2ª 4ª 6ª 8ª
Ano 3º 5º 7º 9º

Serão avaliadas as áreas de Língua Portuguesa (Leitura e Redação, exceto para a 2ª série do 
EF), Matemáti ca e Ciências Humanas (História e Geografi a) cujos cadernos de prova serão 
aplicados apenas aos alunos da 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino 
Médio das escolas da rede estadual de ensino.

A avaliação do Saresp 2009 abrangerá, obrigatoriamente, todas as escolas da rede estadual e 
todos os alunos do ensino regular matriculados nas séries pesquisadas, além dos alunos das 
escolas municipais e parti culares que aderirem à avaliação.

A avaliação será realizada em três dias consecuti vos – 10, 11 e 12 de novembro.



8

Manual de Orientação SARESP 2009

1º dia da aplicação (10 de novembro):
Língua Portuguesa•  – 2a série do Ensino Fundamental 
Língua Portuguesa e Redação•  – 4a, 6a e 8a séries do Ensino Fundamental 
e 3a série do Ensino Médio 

2º dia da aplicação (11 de novembro):
Matemáti ca•  – 2a , 4ª, 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e  3a série 
do Ensino Médio
Questões abertas de Matemáti ca – • 4ª, 6ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental  e  3a série do Ensino Médio (amostra da rede estadual). 

3º dia da aplicação (12 de novembro) (somente para a rede estadual) :
Ciências Humanas (História/Geografi a) –•  6ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio  

O horário de começo  das provas será o mesmo do início das aulas. A duração mínima da prova 
é de 2 horas até, no máximo, 3 horas, por dia de aplicação.

Horário de Início das Aulas Período de Aplicação

Turmas que iniciam entre 6h45 e 10h59 Manhã

Turmas que iniciam entre 11h00 e 16h59 Tarde

Turmas que iniciam a parti r das 17h00 Noite

A edição 2009 contará com:

a uti lização da metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que permite  
a comparação dos resultados obti dos no Saresp ano a ano e entre esses e os 
resultados dos sistemas nacionais de avaliação (SAEB e Prova Brasil), o que 
possibilita acompanhar a evolução da qualidade da educação;
a apresentação dos resultados do Saresp, em Língua Portuguesa e Matemáti ca  
– 4ª e 8ª séries do EF e 3a série do EM –, na mesma escala de desempenho 
do Saeb. Os resultados da 6a série, mediante procedimentos adequados, serão 
incluídos nessa mesma escala; 
um diagnósti co do desempenho dos alunos da rede estadual em História e  
Geografi a numa escala de profi ciência de cada disciplina, o que poderá contribuir 
para melhor caracterizar a situação do ensino dessas áreas do conhecimento;
o uso da  metodologia de Blocos Incompletos Balanceados (BIB) na montagem  
das provas da  4a, 6a e 8a séries do EF e 3a série do EM, o que permite medir 
conteúdos e habilidades com maior amplitude; 
a construção de matrizes de referência da avaliação com correspondência à  
nova base curricular comum das escolas estaduais;
a avaliação da 2ª série do EF por meio de questões predominantemente abertas  
e seus resultados apresentados na escala de desempenho do Saresp adotada 
desde a edição de 2004;
a atuação de aplicadores externos à escola (à exceção da 2ª série do EF), para  
garanti r maior credibilidade aos resultados;
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a presença de fi scais externos à escola para verifi car e garanti r a uniformidade  
dos padrões uti lizados na aplicação;
a presença de apoios regionais nas Diretorias de Ensino para dar suporte às  
redes de ensino parti cipantes do Saresp;
a aplicação de questi onários aos pais e alunos de todas as séries avaliadas,  
distribuídos pelas Diretorias de Ensino antes da aplicação das provas, e aos 
professores de História e Geografi a via sistema on-line, o que permiti rá uma 
caracterização mais detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar;
o uso dos resultados para a composição do Índice de Desenvolvimento da  
Educação do Estado de São Paulo (IDESP) de cada escola estadual, que servirá 
como um dos critérios de acompanhamento das metas a serem ati ngidas pelas 
escolas;
o uso dos resultados no planejamento pedagógico das escolas, em 2010, que possibilitará   
a comparação entre os resultados obti dos pela escola e os seus objeti vos;
o acesso aos resultados de cada escola pública estadual à população em geral,  
condição essencial para o acompanhamento do ensino que é ministrado nas 
escolas paulistas e de estí mulo à parti cipação da sociedade civil na busca da 
melhoria da qualidade do aproveitamento escolar; 
a correção externa da redação e de questões abertas de Matemáti ca, numa  
amostra representati va de 10% dos alunos das séries avaliadas – 4a, 6a e 8a do 
EF e 3a do EM – com a fi nalidade de garanti r a adequada aplicação dos critérios 
de correção da redação e de verifi car as diferentes estruturas do pensamento 
lógico matemáti co dos alunos;
a parti cipação das redes municipal e parti cular por meio de adesão. 

Abrangência da Avaliação
Parti ciparão da avaliação as 91 Diretorias de Ensino – DEs – do Estado de São Paulo, sendo 
28 pertencentes à Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo 
– COGSP – e 63 vinculadas à Coordenadoria de Ensino do Interior – CEI –, e as Secretarias 
Municipais de Educação que aderiram ao Saresp. Serão envolvidas todas as escolas estaduais 
(urbanas e rurais), nos períodos da manhã, tarde e noite, e todos os alunos das séries avaliadas, 
de classes regulares, aceleração  e PIC (Programa Intensivo de Ciclo).

Espera-se que parti cipem da avaliação  8.794 escolas e mais de 2 milhões e 450 mil alunos do 
EF e do EM das redes estadual, municipal e parti cular, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Dados de previsão de abrangência por rede de ensino – Saresp 2009

Rede de 
Ensino

Nº de Alunos

Turmas EscolasFundamental Médio
Total

2ª/3º 4ª/5º 6ª/7º 8ª/9º 3ª

Estadual 194.113 252.040 461.387 482.882 389.735 1.780.157 53.565 5.230

Municipal 235.159 252.840 76.251 59.815 2.894 626.959 22.922 3.245

Parti cular 13.604 17.794 18.698 17.545 5.589 73.230 2.478 319

TOTAL 442.876 522.674 556.336 560.242 398.218 2.480.346 78.965 8.794

Fonte: Cadastro de Alunos e Escolas – SEE/CIE – agosto/2009
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O que se Avalia
Serão avaliadas as áreas de Língua Portuguesa, Matemáti ca, em todas as séries objeto de 
avaliação, e Ciências Humanas, exclusivamente nas 6ª e 8ª séries do EF e 3ª série do EM da rede 
estadual de ensino. As habilidades construídas pelos alunos nessas áreas são parti cularmente 
importantes em termos de conquista de conceitos e conteúdos das disciplinas escolares. 

O domínio das linguagens, em especial da modalidade escrita da língua materna, é de 
fundamental importância, pois saber ler e escrever é uma condição que viabiliza o acesso ao 
conhecimento construído pela escrita – e impresso nos textos e em outros suportes – e ao 
próprio saber que se constrói por intermédio dos recursos oferecidos pelo sistema de escrita. 
O conhecimento da Matemáti ca, por sua vez, possibilita o desenvolvimento de capacidades 
como observação, estabelecimento de relações, comunicação, argumentação e validação de 
processo, além de esti mular formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e esti mati va. 
O domínio de Ciências Humanas contribui para que o aluno entenda a sociedade em que vive 
como uma construção humana que se reconstrói constantemente ao longo de gerações, num 
processo contí nuo e dotado de historicidade. 

É importante observar que o domínio dessas áreas, ultrapassando os benefí cios circunscritos 
às disciplinas escolares, tem como efeito o melhor desempenho do indivíduo no exercício 
coti diano de sua práti ca sociocultural, promovendo sua integração ao mundo do trabalho e 
sua parti cipação efeti va na sociedade enquanto cidadão.

Serão coletados, ainda, dados e informações sobre os perfi s dos pais, alunos e professores 
de História e Geografi a, bem como sobre os fatores intra e extraescolares que interferem no 
desempenho escolar. O objeti vo dessa coleta é o de avaliar os fatores associados à aprendizagem 
para, assim, identi fi car o que faz efeito para melhorar a educação.

Quem Aplica a Avaliação 
A aplicação das provas da 2ª série do Ensino Fundamental será realizada pelos próprios 
professores da 1ª e/ou 2ª séries EF na escola. Cada professor aplicará os instrumentos de 
avaliação junto à turma de alunos diferente daquela em que leciona.

As ati vidades com os alunos das demais séries avaliadas – 4a, 6a e 8a séries do Ensino 
Fundamental e 3a do Ensino Médio – serão exercidas por aplicadores externos à escola. O 
profi ssional responsável pela aplicação tem que possuir escolaridade em nível de graduação, 
em qualquer área de formação, experiência de docência e, preferencialmente, ter parti cipado 
de avaliações de larga escala.
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Cadernos de Provas
As provas da 2ª série do Ensino Fundamental, por estarem voltadas para o início do processo de 
alfabeti zação, são desenvolvidas com característi cas diferentes das demais séries, compostas 
de questões predominantemente abertas. Para cada período (manhã e tarde) são construídas 
provas equivalentes. 

As provas de 4a, 6a e 8a séries do Ensino Fundamental e 3a série do Ensino Médio são construídas 
uti lizando-se a metodologia de Blocos Incompletos Balanceados – BIB.  Nesse modelo, as 
provas são divididas em subconjuntos menores chamados blocos, combinados em diferentes 
arranjos, procedimento que permite a avaliação do conjunto do currículo ensinado. Para a 
avaliação de Língua Portuguesa e Matemáti ca, foram produzidos 26 cadernos de provas para 
cada série e disciplina. No caso de História e Geografi a, são 21 cadernos diferentes.

Série Disciplina Composição do Caderno de Prova

2ª EF
Língua Portuguesa 8 questões abertas.

Matemáti ca 17 questões abertas.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
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Série Disciplina Composição do Caderno de Prova

4ª, 6ª, 
8ª EF e 
3ª EM

Língua Portuguesa e 
Redação

24 questões objeti vas de múlti pla escolha, distribuídas em 3 
blocos com 8 questões cada.

4 alternati vas de resposta por questão para o Ensino 
Fundamental 5 alternati vas de resposta por questão para o 
Ensino Médio, com a exceção de questões comuns com a 8ª 
série do Ensino Fundamental. 

A redação deverá ser feita em um caderno especifi co, a ser  
desenvolvida nos seguintes moldes:

– Relato de experiência pessoal vivida – 4ª série EF;

– Carta pessoal – 6ª série EF;

– Arti go de opinião – 8ª série EF e 3ª série EM.

Matemáti ca

24 questões objeti vas de múlti pla escolha, distribuídas em 3 
blocos com 8 questões cada.

4 alternati vas de resposta por questão para o Ensino 
Fundamental e 5 alternati vas de resposta por questão para o 
Ensino Médio, com a exceção de questões comuns com a 8ª 
série do Ensino Fundamental.

As questões abertas de Matemáti ca integrarão um caderno de 
prova composto de 5 questões, para cada série. Esses cadernos 
serão enviados apenas para as escolas estaduais com turma(s) 
sorteada(s) para a composição da amostra.

6ª, 8ª  EF 
e 3ª EM

História e Geografi a

32 questões objeti vas de múlti pla escolha, distribuídas em 4 
blocos com 8 questões cada, sendo 2 blocos para História e 2 
blocos para Geografi a.

4 alternati vas de resposta por questão para o Ensino 
Fundamental e 5 alternati vas de resposta por questão para o 
Ensino Médio. com a exceção de questões comuns com a 8ª 
série do Ensino Fundamental.

  Atenção!

Algumas questões das provas do Ensino Médio possuem apenas 4 alternati vas 
de resposta, pois são comuns com as provas da 8ª série, procedimento 
necessário à produção das medidas de profi ciência.
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  Atenção!

Haverá provas em braile ou ampliadas para alunos defi cientes visuais, por 
série, disciplina e período. As provas ampliadas serão confeccionadas com 
fonte Verdana tamanho 24.

  

Folhas de Respostas às Provas
A Folha de Respostas contém os dados de identi fi cação (aluno, turma, turno, escola, município, 
DE/SME, rede de ensino, o sequencial de identi fi cação do caderno e os campos para a marcação 
das respostas às questões da prova. Ela estará grampeada ao caderno de prova e sua lateral é 
microsserrilhada para o devido destaque. Na 2ª série EF a folha de resposta será grampeada 
no fi nal do caderno de prova e nas demais séries no início do caderno. 

A marcação nessa folha deverá ser feita com caneta esferográfi ca de ti nta azul ou preta ou lápis. 

Série Disciplina Responsáveis pela marcação

2ª EF
Língua Portuguesa e 

Matemáti ca
Professores responsáveis pela 

correção das provas.

4ª, 6ª, 8ª EF e 3ª EM
Língua Portuguesa e 

Matemáti ca
Alunos.

6ª, 8ª EF e 3ª EM História e Geografi a Alunos.

4ª, 6ª, 8ª EF e 3ª EM Redação

Professores responsáveis pela 
correção das redações e dos 

registros dos conceitos atribuídos 
a cada aluno.

4ª, 6ª, 8ª EF e 3ª EM
Questões abertas de 

Matemáti ca
Professores responsáveis pela 

correção.

Questionários
Questi onário dos Pais e dos Alunos   – coleta informações sobre o contexto 
socioeconômico e cultural dos estudantes, sua trajetória escolar, hábitos de estudo e 
suas percepções acerca dos professores e da gestão da escola, além de perguntas sobre 
o funcionamento da escola e suas expectati vas com relação aos estudos e profi ssão, 
para os alunos das séries pesquisadas em todas as redes de ensino, acompanha folha 
de respostas a ser respondido pelos pais e alunos em suas residências.

Questi onário do professor de História/Geografi a:   coleta informações sobre 
formação acadêmica experiência profi ssional, bem como percepção sobre o 
funcionamento da escola e condições de trabalho, além de informações sobre 
o perfi l socioeconômico e cultural do professor, com aplicação on line.
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Instrumentos de Orientação
Agenda de Trabalho do SARESP 

Apresenta uma síntese do SARESP 2009 e o cronograma de suas ati vidades.

  Atenção!

O não cumprimento dos prazos de envio dos materiais, por parte da DE, 
implicará na exclusão dos resultados do aluno/turma e/ou escola no Saresp.

Manual de Orientação

Contém as orientações gerais do processo avaliati vo do Saresp e desti na-se aos  
coordenadores de avaliação na Diretoria de Ensino e na Secretaria Municipal de 
Educação e aos coordenadores de aplicação na escola (diretores). 

Manual do Aplicador – para a 2ª série do EF 

Apresenta as orientações para a aplicação das provas e o modelo de formulário  
de controle de aplicação, lista de presença dos alunos e termo de compromisso 
do aplicador.

Manual do Aplicador – para a 4a, 6a e 8a séries do EF e 3a série do EM

Apresenta as orientações para a aplicação das provas e o modelo de formulário  
de controle de aplicação, lista de presença dos alunos e termo de compromisso 
do aplicador.

Manual de Redação

Apresenta os critérios para a correção das redações produzidas pelos alunos da  
4ª, 6ª e 8ª séries do EF e da 3ª série do EM, acompanhado do modelo da folha 
óti ca da redação.

INSTRUMENTOS DE
ORIENTAÇÃO E CONTROLE
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Manual de Operações e Logísti ca

Apresenta os procedimentos de cadastro de apoios regionais, aplicadores  
e fi scais no Sistema Integrado de Avaliação, assim como os procedimentos 
operacionais de logísti ca necessários à efeti vação da avaliação, no que se refere 
às formas de embalagem dos materiais de aplicação, eti quetas de identi fi cação 
das caixas, dos envelopes de provas, envelopes de folhas de resposta. 

Manual do Fiscal

Apresenta as atribuições do fi scal e as orientações para fi scalização da prova,  
bem como o modelo de Formulário de Verifi cação das ati vidades do fi scal. 

Exemplares de prova do professor da 2ª série do EF, de Língua Portuguesa e de 
Matemáti ca

Contém, para cada série e período, as questões das provas com orientações  
específi cas para cada ati vidade proposta.

Roteiros de Correção da 2a série do EF, de Língua Portuguesa e de Matemáti ca

Estes instrumentos orientam os responsáveis pela correção das provas e pela  
transcrição das categorias de respostas para a Folha de Respostas do Aluno.

Manual do Sistema Integrado de Avaliação – S.I.A.

Apresenta os procedimentos de cadastro e alocação dos aplicadores e fi scais,  
bem como os procedimentos de controle da movimentação do material de 
avaliação.   

Instrumentos de Controle

Carta de apresentação do Aplicador

Credencia o professor aplicador a realizar a aplicação. 

Carta de Apresentação do Fiscal

Autoriza e comprova a estada dos fi scais nas escolas. 

Termo de Compromisso do Aplicador

Instrumento que deverá ser preenchido e assinado pelo responsável pela  
aplicação, antes do início das provas. 

Lista de presença dos alunos por turma   

Instrumento desti nado ao aplicador para registrar a presença do aluno em cada  
dia de aplicação.



16

Manual de Orientação SARESP 2009

Formulário de Controle da Aplicação

Instrumento no qual o responsável pela aplicação das provas deve registrar as  
ocorrências havidas durante a aplicação, em formato de folha de respostas.

Formulário do Fiscal – Verifi cação das Ati vidades 

Instrumento para os fi scais da avaliação registrarem suas observações relati vas  
ao processo de aplicação em cada escola, em formato de folha de respostas.

Plano de Aplicação das Provas 

Instrumento de planejamento da aplicação que especifi ca para cada escola  
parti cipante da avaliação o responsável pela aplicação das provas em cada 
turma das séries avaliadas. A distribuição dos aplicadores entre as escolas sob a 
jurisdição da DE deve ser feita segundo o critério estabelecido. 

  Atenção!

Nenhum professor pode aplicar prova na escola em que leciona, à exceção 
da 2ª série.  

Relatório de Observação dos Pais

Instrumento para os pais e/ou responsáveis pelos alunos expressarem suas opiniões  
sobre a aplicação do Saresp na escola, em formato de folha de respostas. 

Planilhas de Controle de Recebimento/Devolução dos Materiais da Escola 

Instrumento de controle da movimentação dos materiais na Diretoria de Ensino,  
que discrimina a quanti dade de pacotes e caixas de cada escola, dia de aplicação, 
série e turno a ser recebido do CAEd, entregue e devolvido pelos diretores das 
escolas e SME, e recolhido pelo CAEd. O recolhimento dos materiais será realizado 
em dois momentos: no primeiro momento de devolução (logo após a aplicação 
das provas), no segundo momento de devolução dos materiais (depois da correção 
das provas da 2ª série e da Redação). O CAEd/UFJF reti rará, nos dois momentos, 
os materiais na Diretoria de Ensino/SME(G13). Os registros de movimentação 
deverão ser lançados no Sistema Integrado de Avaliação on-line do CAEd. 

Os municípios com mais de 8.000 alunos nas séries avaliadas, que disporão de locais próprios 
para o recebimento e devolução dos materiais do SARESP 2009 são:
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1. Coti a 6. Praia Grande 11. São Vicente

2. Guarujá 7. Santana de Parnaíba 12. Sorocaba

3. Itapevi 8. Santos 13. Taubaté

4. Itaquaquecetuba 9. São José do Rio Preto

5. Jundiaí 10. São José dos Campos

Sistema Integrado da Avaliação on-line do CAEd 

Sistema de acesso pela Internet para o cadastro dos profi ssionais do Saresp,  
alocação de fi scais e aplicadores conforme o Plano de Aplicação das Provas,  
link para download dos manuais e roteiros e para registro do controle da 
aplicação.

Relatório de Ocorrências da Aplicação – Diretoria de Ensino

Trata-se de um relatório sucinto, a ser confeccionado pela DE sobre as ocorrências  
havidas durante e após a aplicação, com o propósito de fornecer informações 
sobre o contexto em que o Saresp foi aplicado, a parti r de situações vivenciadas 
pelas equipes escolares, pais e equipe da DE. As informações prestadas pela DE 
são muito importantes para o aprimoramento constante do processo avaliati vo.

Com o objeti vo de facilitar a compilação das informações, sugere-se o roteiro que se segue, 
baseado nas ocorrências apontadas com maior frequência em edições anteriores do Saresp:

a) Quanto aos materiais de aplicação (Cadernos de prova, Folhas de Respostas, Manual do      
Aplicador e Formulário de Controle da Aplicação):

insufi ciência de material; 
troca de material entre séries; 
troca de material entre escolas (apontar o número de escolas e a quanti dade de  
material faltante em cada uma delas);
outras ocorrências. 

b) Problemas de ordem externa que difi cultaram ou impediram a aplicação da prova:

falta de energia, chuva etc.; 
falhas na logísti ca de distribuição do material de aplicação; 
problemas na qualidade do material (folhas com erros de montagem, coladas,  
rasgadas etc.);
outras ocorrências. 

c) Sugestões, críti cas ou outras ocorrências relevantes:

o clima nas escolas nos dias da aplicação; 
o processo de indicação dos responsáveis pela aplicação nas escolas; 
atuação dos aplicadores externos; 
atuação dos apoios regionais e fi scais; 
a percepção dos diretores e demais agentes escolares sobre a atuação dos  
apoios regionais e fi scais nas escolas. 
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O Saresp conta com várias equipes de trabalho que, em diferentes níveis, desempenham 
funções diversifi cadas, mas inter-relacionadas.

Para o desenvolvimento das ati vidades da avaliação, foram estruturadas equipes em três níveis: 
Central (SEE/SP, FDE e CAEd/UFJF), Regional (Diretoria de Ensino/SME) e Local (Escola).

EQUIPES ENVOLVIDAS
NO SARESP
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Atribuições das equipes envolvidas

N���� C������ 

As equipes em nível central, arti culadas entre si, são responsáveis pelo gerenciamento, a 
supervisão e a coordenação das ati vidades inerentes à execução do Saresp 2009.

• Equipe Central (Gestora do Saresp) – SEE/CENP

Responsável pela gestão pedagógica do Saresp: defi nição dos fundamentos  
conceituais, diretrizes e desenho metodológico da avaliação, ações de formação, 
análise pedagógica resultados e defi nição de políti cas públicas.

• Equipe de Gerenciamento da Avaliação – FDE/GAIRE

Responsável pela gestão operacional do Saresp: defi nição dos procedimentos  
da logísti ca da avaliação, coordenação técnica de todas as etapas do processo 
de avaliação.

• Equipe da Insti tuição Contratada –  CAEd/UFJF

Responsável pela montagem, logísti ca, correção amostral das provas da 2ª  
série/3º ano EF, redações e questões abertas de Matemáti ca, processamento 
de dados, produção dos relatórios e análise dos resultados. 

N���� R�������

Rede estadual

Dirigente de Ensino

Tomar conhecimento e seguir as orientações publicadas no Diário Ofi cial para a  
realização do Saresp.

Indicar o coordenador de avaliação da DE que será,  preferencialmente,  um  
supervisor de ensino ou um Professor Coordenador de Orientação Pedagógica 
– PCOP para realizar a arti culação entre a DE e as escolas.

Providenciar a infraestrutura necessária para a realização do Saresp. 

Garanti r condições adequadas ao processo avaliati vo em todas as escolas. 

Indicar os profi ssionais da DE que acompanharão a aplicação. 

  Atenção!

A DE é responsável por assegurar a lisura no processo de aplicação das provas.
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Dirigente de Ensino e Coordenador da Avaliação na DE

Fazer a divulgação do recrutamento e seleção do pessoal externo envolvido na  
avaliação.

Recepcionar os apoios regionais que parti ciparão do processo avaliati vo. 

Divulgar a aplicação para o conjunto de suas escolas; 

Selecionar e alocar os professores aplicadores nas escolas de todas as redes de  
ensino, por turno e turma uti lizando o Sistema Integrado de Avaliação – SIA

Ser responsável pela montagem do   Plano de Aplicação das Provas da 2ª, 4a, 6a 
e 8a séries do EF e da 3a série do EM; garanti r o excedente de 4% de aplicadores 
reservas do total de turmas de todas as redes. 

Indicar profi ssionais da DE para auxiliá-lo nas etapas da aplicação do Saresp. 

Ser responsável pelo plantão na DE, nos dias da prova. 

Atribuições do Coordenador de Avaliação na Diretoria de Ensino

Antes da Aplicação

Tomar conhecimento e seguir as orientações oriundas dos órgãos centrais da  
SEE/SP.

Coordenar o processo de aplicação dos questi onários de pais e alunos de todas  
as redes de ensino, nos prazos estabelecidos no cronograma de ati vidades do 
Saresp.

Enviar ao CAEd, via Correio pré-pago, as folhas de respostas dos questi onários  
de pais e alunos. 

Elaborar, com os coordenadores das redes municipais e escolas parti culares, o  
plano de aplicação das provas, em conformidade com os critérios estabelecidos 
pela SEE/SP, e enviá-lo para a equipe de avaliação da FDE.

Informar os coordenadores da aplicação (diretores das escolas) sobre: o desenho  
do Saresp; seu papel e ati vidades; instrumentais e procedimentos; o plano de 
aplicação das provas por série avaliada.

Acompanhar e tomar deliberações, quando necessário, no processo de  
recrutamento e seleção dos aplicadores de todas as redes de ensino.

Parti cipar dos treinamentos do Saresp e coordenar as orientações técnicas em  
nível regional (presencial e videoconferência) envolvendo todas as redes de 
ensino, especifi cadas no tópico Treinamento deste Manual.

Organizar e coordenar todo o recebimento dos materiais enviados pelo CAEd e  
necessários para a realização do Saresp, nos prazos estabelecidos no cronograma 
de ati vidades, com auxílio das planilhas de recebimento.
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  Atenção!

As Secretarias Municipais de Educação do grupo de 13 municípios com 
mais de 8000 alunos nas séries avaliadas terão as mesmas atribuições das 
Diretorias de Ensino no que diz respeito ao recebimento e devolução de 
materiais, bem como o controle da movimentação de pacotes e caixas por 
meio do Sistema Integrado de Avaliação – S.I.A. on-line do CAEd. 

  Atenção!

A planilha de controle de recebimento e devolução dos materiais, com o 
visto do coordenador do Saresp, deve permanecer na escola para comprovar 
a entrega e o recebimento dos materiais.

Selecionar e alocar os aplicadores nas escolas de todas as redes de ensino, por  
turno e turmas, uti lizando do Sistema Integrado de Avaliação.

Informar ao diretor de cada escola estadual e aos coordenadores das redes  
municipais e escolas parti culares, a relação dos professores de sua escola 
que foram selecionados para atuar como aplicadores, por meio do Plano de 
Aplicação das Provas, que especifi ca a escola, o turno e a turma em que eles 
realizarão a aplicação, via S.I.A./CAEd.

Coordenar a entrega, para cada diretor de escola estadual e coordenadores das  
redes municipais e escolas parti culares, as caixas com o material da aplicação 
das escolas, checando os dados discriminados nas eti quetas dos pacotes e 
envelopes, de acordo com a planilha de recebimento.

  Atenção!

Cada caixa deverá ser lacrada novamente. Nenhum pacote ou envelope 
poderá ser aberto.

  Atenção!

A caixa com o Roteiro de Correção da 2ª série do EF de todas as redes de ensino 
deve permanecer na DE. Este material será uti lizado pelas equipes das DE que 
farão a correção das provas e só poderá ser aberta após a sua aplicação.
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Organizar, junto com os técnicos da DE, o acompanhamento da aplicação do  
Saresp nas escolas.

Prestar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas do processo avaliati vo na DE. 

Durante a Aplicação

Coordenar o plantão de dúvidas na DE. 

Supervisionar todo o processo de avaliação e tomar as decisões perti nentes  
para assegurar o bom andamento da aplicação.

Depois de Aplicação

Coordenar o recebimento de cada um dos diretores de escolas estaduais e  
coordenadores das redes municipais e escolas parti culares, das caixas com o 
material uti lizado na aplicação nas escolas, checando os dados discriminados nas 
eti quetas dos pacotes e envelopes, de acordo com a planilha de recebimento.

Entregar aos coordenadores das redes municipal e parti cular os Roteiros de  
correção das provas da 2ª série EF de Língua Portuguesa e de Matemáti ca, à 
exceção das SME/G13.

Apoiar as ati vidades para correção das provas de Língua Portuguesa e de  
Matemáti ca dos alunos da 2ª série do EF e da Redação da 4ª, 6ª e 8ª séries do 
EF e 3ª EM da rede estadual, arti culado com os diretores das escolas conforme 
orientações recebidas e dar suporte as redes de ensino municipal e parti cular.

  Atenção!

A transcrição das redações em braile, caso a DE julgue necessário, poderá 
ser realizada pelo Centro de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. As 
redações transcritas fora da escola deverão ser devolvidas à unidade de 
ensino, em tempo hábil, para correção e inclusão na Folha de Redação da 
turma correspondente.

  Atenção!

A DE é responsável por assegurar a lisura no processo de correção das provas 
da 2ª série do EF.
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Organizar, por escola estadual, as caixas desti nadas à devolução dos materiais  
que serão recolhidas pela Contratada em dois momentos:

• Devolução dos materiais

1º momento:

• Pacotes contendo os Cadernos de provas de Língua Portuguesa, 
Matemáti ca e História/Geografi a e as Folhas de Respostas das 
4a, 6a e 8a séries do EF e da 3a série do EM, e as respecti vas Folhas 
do Formulário de Controle da Aplicação, preenchidos ou não e 
devidamente lacrados.

• Folhas de Respostas dos Relatórios de Observação dos Pais, 
preenchidos ou não.

2º momento:

• Pacotes contendo os Cadernos de Prova e as Folhas de Respostas 
dos alunos da 2ª série do EF, preenchidos ou não.

• Pacotes contendo os Cadernos de Redação e as as Folhas de 
Respostas das 4ª, 6ª e 8ª séries do EF e da 3ª série do EM,  
preenchidos ou não.

  Atenção!

No primeiro momento, permanecem na Diretoria de Ensino os pacotes 
contendo os Cadernos de provas de Língua Portuguesa e de Matemáti ca 
da 2ª série EF, acompanhados das Folhas de Respostas dos Formulários de 
Controle da Aplicação e os pacotes contendo as provas de Redação, para 
correção na Diretoria de Ensino.

Elaborar o Relatório de Ocorrências da Aplicação das escolas da rede estadual  
e enviar para a FDE. 

Atribuições do Apoio Regional

Antes da Aplicação

Ser o elo entre a Diretoria de Ensino e o CAEd nas questões relati vas à logísti ca. 

Colaborar na divulgação junto à comunidade local das informações necessárias  
ao recrutamento e seleção dos profi ssionais requisitados para a avaliação.
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Prestar informações sobre os procedimentos para inscrição do aplicador e do fi scal. 

Selecionar e alocar dos fi scais escolas das redes estadual, municipal e parti cular,  
por turno uti lizando do Sistema Integrado de Avaliação - SIA. 

Informar aos fi scais selecionados o município e a escola que exercerão suas ati vidades,  
bem como a data, local e horário do treinamento cuja presença será obrigatória.

Informar aos fi scais a relação dos professores aplicadores da escola na qual  
exercerá suas ati vidades, mediante o Sistema Integrado de Avaliação - SIA.

Atuar na Diretoria de Ensino nas etapas de treinamento, distribuição e  
recolhimento do material das redes municipais e escolas parti culares.

Dar orientações, quando necessário, sobre os procedimentos de acesso ao  
cadastramento on-line dos aplicadores e fi scais.

Dar suporte aos representantes dos municípios e escolas parti culares  
responsáveis por orientar as suas equipes escolares na aplicação dos 
procedimentos avaliati vos estabelecidos pela SEE/SP.

 Atuar em todo o recebimento dos materiais enviados pelo CAEd e necessários  
para a realização do Saresp, nos prazos estabelecidos no cronograma de 
ati vidades, com auxílio das planilhas de recebimento.

Atuar na entrega, para cada diretor de escola estadual e coordenadores das  
redes municipal e parti cular, as caixas com o material da aplicação das escolas,  
checando os  dados discriminados nas eti quetas dos pacotes e envelopes, de 
acordo com a planilha de recebimento.

Atuar na organização e acompanhar a aplicação do Saresp nas escolas. 

Realizar o treinamento dos fi scais para o desenvolvimento de suas ati vidades. 

Durante a Aplicação

Atuar no plantão de dúvidas da DE. 

Supervisionar o trabalho dos fi scais. 

Atender as demandas de logísti ca das escolas junto ao CAEd. 

Depois da Aplicação

Lançar no Sistema Integrado de Avaliação – SIA os dados de devolução do material. 

Parti cipar do processo de organização e empacotamento das provas que  
passaram pelo processo de correção na DE para devida devolução no CAEd, 
lançando no SIA os dados correspondentes.

Redes Municipal e Parti cular

Atribuições do Coordenador da avaliação do município e da escola parti cular.

Antes da Aplicação

Providenciar a infraestrutura necessária para a realização do Saresp. 

Garanti r as condições adequadas ao processo avaliati vo em todas as escolas. 

Organizar a aplicação dos questi onários dos pais e alunos, conforme cronograma  
de ati vidades do Saresp.
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Elaborar, juntamente com o coordenador de avaliação na DE, o plano de  
aplicação das provas.

Parti cipar dos encontros organizados pela equipe de avaliação da DE e pelo  
apoio regional, especifi cadas no tópico Treinamento deste Manual.

Treinar os diretores de escolas e aplicadores que irão atuar na avaliação. 

Divulgar o Saresp junto aos pais e à comunidade. 

Organizar e coordenar todo o recebimento dos materiais de aplicação da  
avaliação que serão distribuídos e recolhidos na Diretoria de Ensino, nos prazos 
estabelecidos no cronograma de ati vidades do Saresp.

Garantir o sigilo absoluto das provas, abrindo os malotes somente na hora  
da aplicação.

Durante a Aplicação

Coordenar o plantão de dúvidas na SME e na escola parti cular. 

Supervisionar todo o processo de aplicação, seguindo rigorosamente as  
instruções constantes nos Manuais de Orientação e do Aplicador.

Depois da Aplicação

Coordenar a devolução dos materiais de aplicação das escolas e entregar na DE,  
nos prazos estabelecidos no cronograma do Saresp.

Organizar o plano para correção das provas de Língua Portuguesa e de  
Matemáti ca dos alunos da 2ª série do EF e da Redação da 4ª, 6ª e 8ª séries 
do EF e 3ª EM, arti culado com os diretores das escolas, conforme orientações 
recebidas (manuais, roteiros e videoconferência).

Responsabilizar-se pela divulgação dos resultados. 

  Atenção!

As caixas dos municípios com 8.000 alunos ou mais nas séries avaliadas 
serão entregues e reti radas pelo CAEd no local indicado pela SME/G13.

N���� L���� – R���� ��������, ��������� � ����������

Equipe da Escola

Composta pelo diretor, vice-diretor, professor-coordenador, demais professores e pais de 
alunos.
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Atribuições do coordenador de aplicação (diretor)

Antes da Aplicação

Parti cipar da orientação promovida pela DE juntamente com o apoio regional. 

Divulgar, junto à comunidade local, as informações necessárias ao recrutamento  
de candidatos à aplicação das provas do Saresp, de forma a obter um cadastro 
igual ou superior à demanda de sua escola.Um professor poderá realizar mais 
de uma aplicação. Esse cadastro deverá ser realizado no site www.sia.caedufj f.
net/saresp ou htt p://saresp2009.edunet.sp.gov.br. 

Divulgar o processo de avaliação em sua escola envolvendo   todos os professores 
e representantes dos pais  (no mínimo 3 (três) por período), indicados pelo 
Conselho de Classe, informando-os sobre: objeti vos da avaliação; pressupostos 
do Saresp; séries que serão avaliadas; etapas e procedimentos de avaliação; 
ati vidades nas quais os professores e os pais deverão parti cipar; datas e horários 
da realização das provas; divulgação dos resultados no site da SEE.

Divulgação da relação dos professores de sua escola selecionados que atuarão  
como professores aplicadores, bem como a escola, o turno e a turma em que 
eles realizarão a aplicação.

Fazer um cronograma com o dia e hora dos treinamentos dos aplicadores e  
informar a Diretoria de Ensino.  

Reti rar, após a conferência, o material de aplicação, com o coordenador da  
equipe de avaliação da DE, de acordo com a planilha de controle.

Estar presente na escola no dia da aplicação, com os pais, no mínimo uma hora  
antes do início das provas.

Receber os aplicadores externos, identi fi cá-los e encaminhá-los às salas para aplicação. 

Recepcionar e identi fi car os fi scais nos dias de aplicação das provas. 

Garanti r suporte pedagógico aos alunos com necessidades educacionais especiais: 

• Defi ciência visual – cegueira ou visão subnormal; haverá prova em 
Braille e provas ampliadas.

• Defi ciência auditi va – entende única e exclusivamente a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS; providenciar um professor especialista na área, para 
as instruções da realização das provas.

• Defi ciência fí sica – difi culdades motoras dos membros superiores, 
providenciar um escriba.

• Defi ciência mental – seguir o proposto para a sala em que está inserido.

  Atenção!

Para os alunos com necessidades especiais deverá ser oferecido um tempo 
maior para a realização das provas.
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Durante a Aplicação

Assegurar a lisura no processo de aplicação das provas . 

Organizar as salas para aplicação.  

Garanti r que todos os materiais sejam distribuídos em tempo hábil aos aplicadores. 

Entregar aos pais a Folha do Relatório de Observação. 

  Atenção!

A aplicação das provas será acompanhada pelos fi scais, por profi ssionais da 
DE e por representantes dos pais dos alunos, que poderão ter acesso às salas 
onde as provas serão Para os alunos com necessidades especiais deverá ser 
oferecido um tempo maior para a realização das provas.

Depois da Aplicação

Receber e conferir os materiais de cada aplicador:        
Pacotes de provas devidamente lacrados• 

Lista de presença dos alunos que deverá fi car arquivada na escola.• 

Lançar os dados de parti cipação dos alunos da sua escola no Sistema Integrado  
da Avaliação S.I.A.
Organizar na escola, a realização do plano de correção das provas de Língua  
Portuguesa e Matemáti ca dos alunos da 2ª série EF e da  Redação da 4ª , 6ª , 8ª 
séries EF e 3ª EM.
Adotar procedimentos para que os professores que farão a correção das provas  
de Língua Portuguesa e Matemáti ca da 2ª EF e da redação da  4ª , 6ª , 8ª séries 
EF e 3ª EM , preferencialmente, sejam aqueles que lecionem em períodos 
diferentes do da turma a ser corrigida.
Organizar a devolução de todas as redações corrigidas, das séries mencionadas,  
para a DE.
Organizar a devolução das provas de Língua Portuguesa e Matemáti ca da 2ª EF  
integrantes da amostra para a DE. 

  Atenção!

O material deverá retornar da mesma forma como foi enviado, isto é 
uti lizando a mesma caixa na qual foi enviado.
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  Atenção!

As planilhas de controle de recebimento e de devolução dos materiais, com 
o visto do coordenador da DE, devem permanecer na escola para comprovar 
a entrega e o recebimento dos materiais.

Realizar a divulgação dos Resultados aos alunos, pais e equipe pedagógica da escola. 

Atribuições dos professores aplicadores

Antes da Aplicação

Parti cipar de reunião de orientação promovida pelo diretor da escola em que leciona. 

Participar do processo de treinamento para  exercer as atividades de  
professor aplicador.

Durante a Aplicação

Comparecer, uma hora antes, ao local de aplicação das provas. 

Assinar o Termo do Compromisso. 

Durante a aplicação, seguir as orientações do Manual do Aplicador. 

Garanti r um bom padrão de aplicação. 

Após a Aplicação

Ligar para Central de Controle de Aplicação do CAEd confi rmando os seus dados  
de identi fi cação, bem como  a aplicação realizada.

  Atenção!

Os aplicadores sem vínculo empregatí cio com as redes de ensino, devem 
receber as orientações nos locais indicados pela DE.

Atribuições do Fiscal

Antes da Aplicação

Parti cipar do treinamento oferecido pelos Apoios Regionais. 

Localizar a escola onde exercerá as suas ati vidades e o horário de início das  
ati vidades, conforme as informações enviadas por email.
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Durante a Aplicação

Verifi car, nas escolas, se as aplicações das provas estão ocorrendo de maneira  
padronizada e de acordo com as orientações fornecidas nos manuais e por 
ocasião dos treinamentos.

Caso encontre situações que comprometam a aplicação das provas, comunicar  
ao diretor.

  Atenção!

O fi scal não pode interromper a aplicação da prova.

Acompanhar a aplicação. 

Ser o elo entre a escola e o CAEd no momento da aplicação. 

Durante a aplicação seguir as orientações do Manual do Fiscal.  

Após a Aplicação

   Preencher o Formulário de Verifi cação das Ati vidades do Fiscal, que deverá ser 
atestado pelo diretor da escola, no Sistema Integrado de Avaliação on-line do CAEd.

Ligar para Central de Controle de Aplicação do CAEd confi rmando os seus dados de  
identi fi cação, bem como os dados solicitados referentes à fi scalização realizada.

Atribuições dos pais

Parti cipar de reunião de orientação promovida pelo diretor. 

Incenti var seus fi lhos a parti cipar da avaliação. 

Acompanhar as etapas de aplicação. 

Preencher o Relatório de Observação dos Pais. 
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TREINAMENTO

Serão realizadas ações de treinamento dos educadores envolvidos no Saresp em todos os 
níveis e nas modalidades presencial e à distância( por meio de videoconferência e da uti lização 
de  DVD e instruções para uti lização de ambiente virtual e outro recursos eletrônicos) 

AÇÕES DE TREINAMENTO RESPONSÁVEL
2009

OUTUBRO NOVEMBRO

Ações de treinamento - Nível central
Presencial: 

Reunião técnica com os coordenadores de  

avaliação da DE, para subsidiar o planejamento 
da avaliação estadual em nível de Diretoria de 
Ensino

CENP/
FDE/     
CAEd

5

Reunião técnica com os secretários municipais  

de educação e dirigentes regionais de ensino
7

Encontro com os PCOPs de Ciclo I e de Língua  

Portuguesa para discutir os critérios de correção 
das redações

CENP A DEFINIR

Treinamento dos apoios regionais  CAEd 13 e 14

Videoconferências: 
Orientação sobre as questões técnico- 

operacionais da avaliação com a finalidade de 
subsidiar a atuação dos educadores

Público-alvo: coordenadores de avaliação da DE e 
coordenadores das redes municipais e das escolas 
particulares

CENP/
FDE/     
CAEd

21
14h00 às 16h30
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AÇÕES DE TREINAMENTO RESPONSÁVEL
2009

OUTUBRO NOVEMBRO

Orientação para  a aplicação das provas de  

Língua Portuguesa e de Matemática da 2ª série EF

Público-alvo: supervisores e PCOPs  do Ciclo I,  
professores coordenadores do Ciclo I e representantes 
das redes municipais e das escolas particulares

CENP

27
9h00 às 
13h00

Orientação para  a correção das provas de  

Língua Portuguesa e de Matemática da 2ª série 
EF

Público-alvo: supervisores e PCOPs  do Ciclo I,  
professores coordenadores do Ciclo I e representantes 
das redes municipais e das escolas particulares

CENP

13
9h00 às 
13h00

Ações de treinamento descentralizadas – 
Nível de Diretoria de Ensino

Encontro com os diretores das escolas  

e coordenadores das redes municipais e 
das escolas particulares para subsidiar o 
planejamento da avaliação estadual em nível 
local

DE

9 ou 13

Orientação sobre as questões técnico- 

operacionais da avaliação com a finalidade 
de subsidiar a atuação dos educadores 
(retransmissão da videoconferência)

Público-alvo: diretores das escolas e PCOPs das 
disciplinas avaliadas

26

Encontro para orientar a aplicação dos critérios  

de correção da redação

Público-alvo: professores coordenadores do Ciclo I, 
II e EM das escolas estaduais e representantes das 
redes municipais e escolas particulares

22 ou 23

Orientação para a aplicação das provas de  

Língua Portuguesa e de Matemática da 2ª série 
EF (retransmissão da videoconferência)

Público-alvo: professores coordenadores de Ciclo I e 
os representantes pelas redes municipais e escolas 
particulares

 29 ou 30
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AÇÕES DE TREINAMENTO RESPONSÁVEL
2009

OUTUBRO NOVEMBRO

Orientação para  a correção das provas de  

Língua Portuguesa e de Matemática da 2ª série 
EF (retransmissão da videoconferência)

Público-alvo: professores coordenadores de Ciclo I e 
os representantes pelas redes municipais e escolas 
particulares

DE 16 ou 17

Treinamento dos Fiscais  

Apoio 
Regional 

CAEd
3 a 6

Ações de treinamento descentralizadas 
– Nível de escola

Encontro para apresentar os procedimentos de  

aplicação das provas de 2ª, 4ª, 6ª e 8ª EF e 3ª 
EM, com utilização de material audiovisual

Público-alvo: professores coordenadores da escola 
estadual, da municipal e da particular e aplicadores

CAEd/
ESCOLA

3 a 6
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MATERIAIS DESTINADOS À
TREINAMENTO E À APLICAÇÃO

Envio dos Materiais
Os materiais desti nados aos treinamentos das equipes das DEs, das redes municipais e das 
escolas parti culares, e à aplicação da avaliação serão enviados, conforme especifi cado no 
Manual de Operações e Logísti ca, em dois momentos disti ntos:

por ocasião do treinamento; 

por ocasião da aplicação. 

Especifi cação dos Materiais para Treinamento

Materiais Escola DE SME

Manual de Orientação acompanhado dos modelos: 
planilha de controle de recebimento/devolução de 
materiais, carta de apresentação do fi scal;e relatório de 
observação dos pais.

1 5 2

Manual do Aplicador da 2ª série do EF, acompanhado 
dos modelos:  formulário de controle da aplicação, lista 
de presença dos alunos e termo de compromisso do 
aplicador.

1 por 
aplicador

5 2

Manual do Aplicador da 4ª, 6ª e 8ª EF e 3ª EM, 
acompanhado da   folha de respostas do aluno,  
formulário de controle da aplicação, lista de presença dos 
alunos e termo de compromisso do aplicador. 

1 por 
aplicador

5 2

Manual de Correção da Redação, acompanhado dos 
modelos de folhas de redação por turma.

3 5 2

Manual de Operações e Logísti ca. 1 1 1

Manual do Fiscal, acompanhado do modelo de 
formulário de verifi cação das ati vidades do fi scal.

1 1 1
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Especifi cação dos Materiais para Aplicação

Materiais Escola DE SME

CADERNOS DE PROVA 

Língua Portuguesa – 2ª EF
1 por aluno + 2 por turma

2 1

Matemáti ca – 2ª EF 2 1

Exemplar da Prova do Professor de Língua Portuguesa – 2ª EF
1 por turma + 2 por turno

2 1

Exemplar da Prova do Professor de Matemáti ca – 2ª EF 2 1

Língua Portuguesa – 4ª, 6a e 8a EF e 3a EM

1 por aluno + 2 por turma

– –

Matemáti ca – 4ª, 6a e 8a EF e 3a EM – –

História/Geografi a – 6a e 8a EF e 3ª EM – –

Redação – 4ª, 6a e 8a EF e 3ª EM 2 1

Prova em braile ou ampliada por série e disciplina
1 por aluno de acordo 
com o mapeamento

– –

Questões abertas de Matemáti ca – 4ª, 6a e 8a EF e 3ª EM 1 por aluno da amostra – –

FOLHAS DE RESPOSTAS DOS ALUNOS

Língua Portuguesa – 2a EF

1 por aluno + 2 por turma

– –

Matemáti ca – 2ª EF

Língua Portuguesa – 4ª, 6a e 8a EF e 3a EM – –

Matemáti ca – 4ª, 6a e 8a EF e 3a EM – –

História/Geografi a  – 6a e 8a EF e 3ª EM  – –

Questões abertas de Matemáti ca – 4ª, 6a e 8a EF e 3ª EM 1 por aluno da amostra – –

Redação por turma
1 por turma + 2 por ti po e 

período
– –

FOLHAS DE CONTROLE

Formulário de Controle da Aplicação
1 por turma por dia de 

aplicação + 2 por período
– –

Formulário de Verifi cação das Ati vidades do Fiscal 1 por dia de aplicação – –

Relatório de Observação dos Pais
3 por período e dia de 

aplicação + 2 por escola
– –

ROTEIROS DE CORREÇÃO DA PROVA – 2ª SÉRIE EF

Língua Portuguesa 3 por escola que tem essa 
série

8 2 
Matemáti ca

MATERIAIS DE CONTROLE

Termo de Compromisso do Aplicador 1 por turma e dia de 
aplicação

– –
Lista de Presença por Turma

Planilhas de Controle da Escola (recebimento e devolução) 1 1 1

Carta de Apresentação do Aplicador - 4ª,6ª 8ª EF 3ª EM 1 por turma – –

Carta de Apresentação do Fiscal 1 por fi scal/escola – –
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  Atenção!

Para garanti r o mais absoluto sigilo, a DE e as escolas só poderão abrir os 
pacotes de provas na hora da aplicação.
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Aplicação
Nos dias da aplicação das provas, haverá plantão para esclarecimento de dúvidas em todas as 
insti tuições envolvidas na avaliação:

na SEE e na FDE, a equipe de avaliação estará disponível à DE/SME para quaisquer  
esclarecimentos referentes ao processo de aplicação das provas;

na DE, o dirigente, o coordenador da equipe de avaliação e o apoio regional  
serão os responsáveis por fornecer orientações e esclarecer as dúvidas que as 
escolas apresentarem;

na escola, o coordenador de aplicação (diretor) estará disponível para quaisquer  
esclarecimentos das dúvidas que os aplicadores externos apresentarem.

Correção
A equipe da SEE/Cenp estará disponível para quaisquer esclarecimentos referentes ao processo 
de correção das provas das 2a série do EF e das redações.

PLANTÃO DE DÚVIDAS
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Processamento
Serão processadas pela Insti tuição Contratada por meio de leitura óti ca:

Folhas de Respostas dos Alunos: 

• de 2a série (Língua Portuguesa e Matemáti ca) do EF;

• de 4a, 6a e 8a séries do EF e 3a série do EM – Língua Portuguesa, 
Matemáti ca e História/Geografi a.

Folhas de Respostas das Redações, por turma. 

Folhas de Respostas do Formulário de Controle da Aplicação. 

Folhas de Respostas dos Relatórios de Observação dos Pais. 

Resultados
Os resultados do Saresp são devolvidos às escolas, DEs, Coordenadorias de Ensino e gestores 
dos órgãos centrais, pelos seguintes meios:

Site – após a avaliação, será disponibilizado no site da SEE o resultado de desempenho  
de cada escola pública estadual com acesso da população em geral. 

Boleti m de Resultados – apresenta os dados de desempenho obti dos pela escola  
nas provas aplicadas na avaliação.

Relatório Final – apresenta a abrangência e os resultados gerais da avaliação,  
com os dados de desempenho nas disciplinas avaliadas, dados da gestão 
escolar, a caracterização do perfi l sociocultural e educacional dos estudantes e 
os fatores que intervêm no rendimento escolar.

  Atenção!

O Boleti m da Escola com os resultados da avaliação deve ser divulgado junto 
aos professores e pais.

PROCESSAMENTO E
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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SEE/CENP- Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas

Equipe de Língua 
Portuguesa Ciclo I do EF

(11) 3218-8860

Equipe de Língua 
Portuguesa – Ciclo II do EF 

e Ensino Médio
(11) 3218-2111

Equipe de Matemáti ca (11) 3218-2000 ramal 2917

FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação
gaa@fde.sp.gov.br 

Equipe de Avaliação
(11) 3158-4218/ 4225/ 4226 

(11) 3158-4228/4230

SEE/CAPE – Centro de Apoio Pedagógico 
Especializado
Rua Pensilvânia, 115 – Brooklin
04564-000 – São Paulo – SP

Equipe Técnica (11) 5091-3700

CAEd – Centro de Políti cas Públicas de 
Avaliação da Educação (Universidade 
Federal de Juiz de Fora) 

Av. Dr. Deusdedith Salgado, 1311, 
Teixeiras 
36033-000 - Juiz de Fora - MG

Juiz de Fora (32) 4009-2000

São Paulo (11) 4083-2890

CONTATOS    
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