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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 fazer um diagnósti co do sistema de ensino e, ao mesmo 
tempo, servir de instrumento de monitoramento das políti cas públicas de educação.
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Coordenador

Os usuários com perfi l coordenador de diretoria de ensino estarão associados a uma diretoria 
de ensino e terão acesso apenas às informações referentes a esta diretoria de ensino.

O coordenador da DE terá acesso às seguintes funcionalidades:

No menu Base Planejada

Insti tuição 

No menu de logísti ca

Histórico Unidade 
Relatório Unidade Perdida 

No menu Organização

Alocação dos Aplicadores 

Alocação do Fiscais 

Alocação 

Realizar Ati vidades 

Relatório Lista Geral de Pendências de Alocação 

Relatório Lista Geral de Aplicadores 

Relatório Lista Geral de Fiscais 

Relatório do Plano de Aplicação das Provas 

Relatório de Ati vidades Realizadas 

No menu Acompanhamento

Relatório de Acompanhamento da Digitação e Parti cipação 

Relatório de Acompanhamento da Aplicação 
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Tela de Insti tuição

A tela de insti tuição permite ao apoio regional pesquisar todas as insti tuições (usualmente, 
escolas) de seu município.

Pesquisar insti tuições

1. Clique no menu Base Planejada/Insti tuição.

2. A tela de insti tuição será exibida:

3. Preencha os fi ltros que desejar.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir todas as insti tuições cadastradas de acordo com os fi ltros 
informados.
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Tela de Histórico 

de Unidade

A tela de histórico de unidade irá exibir um diagrama com a evolução da unidade pesquisada 
em relação aos pontos de controle.

Visualizando o hitórico de unidade

1. Clique no menu Logísti ca/Histórico Unidade.

2. A tela de histórico de unidade será exibida:

3. Preencha o código da unidade na qual deseja consultar o histórico.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir na aba Detalhes, os pontos de controle por onde a unidade 
passou, a data em que foi feito o rastreamento e o usuário responsável pela 
realização do rastreamento. Na aba Diagrama, o sistema irá exibir um diagrama 
com a trajetória realizada pela unidade até o momento.
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Relatório de 

Unidades Perdidas

O relatório de unidades pedidas irá exibir as unidades que ainda não passaram por determinado 
ponto de controle.

Visualizando relatório de unidades perdidas

1. Clique no menu Logísti ca/Relatório Unidades Perdidas.

2. A tela de para geração do relatório de unidades perdidas será exibida:

3. Selecione os fi ltros que desejar.

4. Clique no link PDF.

5. O sistema irá exibir o assistente de download.

6. Selecione se deseja abrir ou salvar (download) o arquivo e clique em OK. Se 
optar por salvar, pode escolher o diretório desejado.
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Tela de Alocação 

de Aplicadores

A tela de alocação de aplicadores permite ao coordenador da DE alocar um aplicador, inscrito 
pela inscrição pública, em uma turma de determinada escola pertencente a sua diretoria de 
ensino.

A alocação do aplicador deverá ser feita por dia de aplicação e por turno, e o aplicador não 
poderá ser alocado na escola em que trabalha.

Alocando um aplicador 

1. Clique no menu Organização/Alocação dos Aplicadores.

2. A tela de alocação de aplicadores será exibida:

3. Selecione o fi ltro de pesquisa que desejar.
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Os seguintes fi ltros poderão ser selecionados:

Nome do aplicador: 

O sistema irá exibir todos os aplicadores com o nome informado no fi ltro.

Local: Município/Escola/Turma 

Se um município for selecionado, o sistema irá exibir os horários disponíveis para 
alocação em cada turma de todas as escolas do município. Caso uma escola seja 
selecionada, o sistema exibirá todos os horários disponíveis para cada turma da 
escola escolhida, e se uma turma for selecionada, o sistema exibirá os horários 
de alocação disponíveis para a turma selecionada.

Etapa 

O sistema irá exibir apenas os horários de alocação disponíveis para as turmas 
associadas a etapa selecionada.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir os aplicadores disponíveis para alocação e os horários 
disponíveis de cada turma para alocação de acordo com os fi ltros selecionados 
no passo 3.
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6. Selecione o aplicador que deseja alocar (clicando na linha com seu nome), 
selecione a escola/turma/turno/data (também clicando na linha correspondente) 
em que deseja alocar o aplicador selecionado e clique na seta para baixo.

7. Repita o passo 6 para todos os aplicadores que deseja alocar.

8. O sistema irá exibir todas as alocações realizadas na tabela Alocação.

9. Após certi fi car-se de que as alocações realizadas estão corretas, clique no botão 
Gravar.
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Visualizando alocações de um aplicador

1. Selecione o aplicador cuja alocações deseja visualizar.

2. O sistema irá exibir ao fi nal da página, na seção Alocações Operador, todas as 
alocações realizadas para o aplicador selecionado.
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Tela de Alocação 

de Fiscais

A tela de alocação de fi scais permite ao coordenador da DE alocar um fi scal, inscrito pela 
inscrição pública, em uma determinada escola pertencente a sua diretoria de ensino.

A alocação do fi scal deverá ser feita por dia de aplicação e por turno.

Alocando um fi scal 

1. Clique no menu Organização/Alocação dos Fiscais.

2. A tela de alocação de fi scais será exibida:

3. Selecione o fi ltro de pesquisa que desejar.
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Os seguintes fi ltros poderão ser selecionados:

Nome do fi scal: 

O sistema irá exibir todos os fi scais com o nome informado no fi ltro.

Local: Município/Escola 

Se um município for selecionado, o sistema irá exibir os horários disponíveis 
para alocação em cada escolas do município. Caso uma escola seja selecionada, 
o sistema exibirá todos os horários disponíveis para alocação na escola 
escolhida.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir os fi scais disponíveis para alocação e os horários disponíveis 
de cada escola para alocação, de acordo com os fi ltros selecionados no passo 3.

6. Selecione o fi scal que deseja alocar (clicando na linha com seu nome), selecione 
a escola/horário (também clicando na linha correspondente) em que deseja 
alocar o fi scal selecionado e clique na seta para baixo.

7. Repita o passo 6 para todos os fi scais que deseja alocar.

8. O sistema irá exibir todas as alocações realizadas na tabela Alocação.
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9. Após certi fi car-se de que as alocações realizadas estão corretas, clique no botão 
Gravar.

Visualizando alocações de um fi scal

1. Selecione o fi scal cuja alocações deseja visualizar.

2. O sistema irá exibir ao fi nal da página, na seção Alocações Operador, todas as 
alocações realizadas para o fi scal selecionado.
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Tela de Alocação

A tela de alocação permite ao coordenador da DE alocar qualquer cargo que desejar em seu 
respecti vo nível hierárquico.

Alocando operador

1. Clique no menu Organização/Alocação.

2. A tela de alocação será exibida:

3. Clique no botão Novo.

4. A tela de Cadastro de Alocação será exibida:
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5. Selecione o operador que deseja alocar. Para selecionar o operador, clique no 

ícone .

6. Selecione a ati vidade que o operador irá exercer.

7. Selecione o local (Município/Escola/Turma) no qual o operador será alocado.

8. Selecione o horário em que o operador será alocado.

9. Clique no botão Gravar.
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Visualizando alocações de operadores

1. Clique no menu Organização/Alocação.

2. Preencha os fi ltros que desejar.

Os seguintes fi ltros poderão ser selecionados:

Ati vidade de Avaliação: 

Operador 

Local 

3. Clique no botão Pesquisar.

4. O sistema irá exibir os operadores de acordo com os fi ltros selecionados:
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Alterando alocação de operador

1. Pesquise pelo operador que deseja alterar, como descrito no item Visualizando 
alocações de operadores.

2. Clique no botão Editar associado à alocação que deseja alterar.

3. A tela de edição de alocação será exibida:

 
4. Altere os dados que desejar.

5. Clique no botão Gravar.
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Tela Realizar 

Ati vidades

A tela de realização de ati vidades permite ao coordenador da DE informar se determinado 
operador realizou ou não o trabalho a que foi associado.

Realizar Ati vidades – Aplicador

1. Clique no menu Organização/Realizar Ati vidades.

2. A tela de realização de ati vidades será exibida:

3. Selecione a ati vidade de avaliação Aplicador.

4. Selecione a opção Pendente no fi ltro Trabalho.
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Trabalhos pendentes são aqueles que ainda não ti veram sua situação informada.

5. Preencha os demais fi ltros que desejar.

6. Clique no botão Pesquisar.

7. O sistema irá exibir os aplicadores e seus respecti vos trabalhos associados de 
acordo com os fi ltros selecionados:

 
8. Para informar que o aplicador realizou o trabalho a ele associado, clique no 

checkbox Realizado e para informar que o operador não realizou o trabalho, 
clique no checkbox Não Realizado.

9. Preencha o campo Quanti dade de Alunos Parti cipantes com a quanti dade 
de alunos que parti ciparam da avaliação na turma em que o aplicador está 
alocado.

10. Clique no botão Gravar.

Realizar Ati vidades – Fiscal

1. Na tela de realização de ati vidades, selecione a opção Fiscal no fi ltro Ati vidade 
de avaliação.

2. Selecione a opção Pendente no fi ltro Trabalho.

3. Preencha os demais fi ltros que desejar.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir os fi scais e seus respecti vos trabalhos associados de acordo 
com os fi ltros selecionados:
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6. Para informar que o fi scal realizou o trabalho a ele associado, clique no checkbox 
Realizado e para informar que o operador não realizou o trabalho, clique no 
checkbox Não Realizado.

7. Clique no botão Gravar.

Realizar Ati vidades – Apoio Regional

1. Na tela de realização de ati vidades, selecione a opção Apoio Regional no fi ltro 
Ati vidade de avaliação.

2. Selecione a opção Pendente no fi ltro Trabalho.

3. Preencha os demais fi ltros que desejar.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir os apoios regionais e seus respecti vos trabalhos associados 
de acordo com os fi ltros selecionados: 
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6. Preencha o campo Dias Trabalhados com o número de dias trabalhados pelo 
apoio regional.

7. Para informar que o operador não realizou o trabalho, clique no checkbox Não 
Realizado.

8. Clique no botão Gravar.

Realizar Ati vidades – Diretor

1. Na tela de realização de ati vidades, selecione a opção Diretor no fi ltro Ati vidade 
de avaliação.

2. Selecione a opção Pendente no fi ltro Trabalho.

3. Preencha os demais fi ltros que desejar.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir os diretores e seus respecti vos trabalhos associados de 
acordo com os fi ltros selecionados.

6. Para informar que que o diretor realizou o trabalho associado a ele, clique no 
checkbox Realizado e para informar que o operador não realizou o trabalho, 
clique no checkbox Não Realizado.

7. Clique no botão Gravar.
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Alterar Situação de Ati vidade

1. Na tela de realização de ati vidades, preencha os fi ltros que desejar.

2. Clique no botão Pesquisar.

3. O sistema irá exibir os operadores e seus respecti vos trabalhos associados de 
acordo com os fi ltros selecionados.

4. Altere as informações que desejar.

5. Clique no botão Gravar.
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Relatório Lista Geral de 
Pendências de Alocação

O relatório lista geral de pendências de alocação irá exibir todos os aplicadores/fi scais 
associados ao local selecionado no fi ltro, que ainda não possuem alocação.

Visualizar lista geral de pendências de alocação

1. Clique no menu Organização/Relatório Lista Geral de Pendências de Alocação.

2. O sistema irá exibir a tela para geração do relatório:

3. Selecione a ati vidade de avaliação para a qual deseja visualizar o relatório.

4. Selecione no fi ltro Escola/Turma, a hierarquia para a qual deseja visualizar o 
relatório.

5. Clique no link PDF.
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6. Será exibido o assistente de download.

7. Selecione se deseja abrir ou salvar (download) o arquivo e clique em OK. Se 
optar por salvar, pode escolher o diretório desejado. Segue um exemplo do 
relatório:
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Relatório Lista Geral de Aplicadores
O relatório lista geral de aplicadores irá exibir a lista de todos os aplicadores e suas respecti vas 
alocações, no caso dos alocados.

Visualizar relatório de lista geral de aplicadores

1. Clique no menu Organização/Relatório Lista Geral de Aplicadores.

2. O sistema irá exibir a tela para geração do relatório:

3. Selecione no fi ltro Local, a hierarquia para a qual deseja visualizar o relatório.

4. Clique no link PDF.

5. Será exibido o assistente de download.
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6. Selecione se deseja abrir ou salvar (download) o arquivo e clique em OK. Se optar 
por salvar, pode escolher o diretório desejado. Segue um exemplo do relatório:
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Relatório Lista 

Geral de Fiscais

O relatório lista geral de fi scais irá exibir a lista de todos os fi scais e suas respecti vas alocações, 
no caso dos alocados.

Visualizar relatório lista geral de fi scais

1. Clique no menu Organização/Relatório Lista Geral de Fiscais.

2. O sistema irá exibir a tela para geração do relatório:

3. Selecione no fi ltro Local, a hierarquia para a qual deseja visualizar o relatório.

4. Clique no link PDF.

5. Será exibido o assistente de download.
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6. Selecione se deseja abrir ou salvar (download) o arquivo e clique em OK. Se optar 
por salvar, pode escolher o diretório desejado. Segue um exemplo do relatório:
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Relatório do Plano 

de Aplicação das Provas

O relatório do plano de aplicação das provas irá exibir, para cada escola pertencente à diretoria 
de ensino, o aplicador alocado em cada horário/turma/dia de aplicação, sua escola de origem, o 
número de alunos em cada horário/turma e o número de turma existentes em cada horário.

Visualizar plano de aplicação das provas

7. Clique no menu Organização/Relatório Plano de Aplicação das Provas

8. O sistema irá exibir a tela para geração do relatório:
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9. Selecione no fi ltro Local, a hierarquia de que deseja visualizar o relatório.Se a 
diretoria de ensino for selecionada, o sistema exibirá o relatório para todas as 
escolas pertencentes à DE. Se for selecionado um município, o relatório exibirá 
todas as escolas pertencentes ao município. Se for selecionada uma escola, o 
relatório exibira apenas a escola selecionada.

10. Clique no link PDF.

11. Será exibido o assistente de download.

12. Selecione se deseja abrir ou salvar (download) o arquivo e clique em OK. Se 
optar por salvar, pode escolher o diretório desejado. Segue um exemplo do 
relatório: 
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Relatório de

Ati vidades Realizadas

O relatório de ati vidades realizadas irá exibir os trabalhos associados aos operadores de cada 
ati vidade de avaliação disponível no sistema, de acordo com sua situação.

Os trabalhos pendentes são aqueles que ainda não ti veram sua situação informada, os trabalhos 
com situação Realizada são aqueles que foram realizados e os trabalhos com situação Não 
Realizado são aqueles que, apesar de cadastrados no sistema, não chegaram a ser realizados 
pelo operador responsável.

Visualizar relatório de ati vidades realizadas

1. Clique no menu Organização/Relatório de Ati vidades Realizadas

2. O sistema irá exibir a tela para geração do relatório:

3. Selecione os fi ltros que desejar.
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4. Clique no link PDF.

5. Será exibido o assistente de download.

6. Selecione se deseja abrir ou salvar (download) o arquivo e clique em OK. Se 
optar por salvar, pode escolher o diretório desejado. Segue um exemplo do 
relatório:
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Relatório de Acompanhamento 
da Digitação e Parti cipação

O relatório de acompanhamento da digitação irá exibir estatí sti cas relacionadas ao número de 
escolas que responderam o questi onário de controle de digitação e relacionadas à parti cipação 
dos alunos na avaliação.

Visualizar relatório de acompanhamento da digitação de parti cipação

1. Clique no menu Acompanhamento/Relatório/Acompanhamento da Digitação e 
Parti cipação.

2. O sistema irá exibir a tela de acompanhamento de digitação e parti cipação:

3. Selecione a rede cujo relatório deseja ver.

4. Clique no botão Pesquisar.

5. O sistema irá exibir o número previsto de escolas por dia de aplicação, o número 
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de escolas já digitadas e o número de escolas não digitadas, além do número de 
alunos parti cipantes por dia de aplicação e o número previsto de alunos.

Caso deseje gerar um arquivo PDF com as estatí sti cas, clique no link PDF 
localizado ao lado do botão Pesquisar.

6. Para listar as escolas já digitadas, clique no número de escolas digitadas, e para 
listar as escolas que ainda não foram digitadas, clique no número de escolas 

não digitadas.
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Sua parti cipação é fundamental para o sucesso da

aplicação das provas.

Um bom trabalho para todos nós!
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