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Apresentação  

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP – é uma 

avaliação externa da Educação Básica, realizada desde 1996 pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo – SEE/SP. O SARESP tem como finalidade produzir informações consistentes, periódicas e 

comparáveis sobre a situação da escolaridade básica na rede pública de ensino paulista, visando 

orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade 

educacional. 

Os resultados da avaliação do SARESP em Língua Portuguesa (Linguagens) e em Matemática 

são passíveis de comparação com aqueles da avaliação nacional (Saeb/Prova Brasil) e aos resultados do 

próprio SARESP ano após ano. Dessa maneira, as informações fornecidas pelo SARESP permitem aos 

responsáveis pela condução da educação, nas diferentes instâncias, identificar o nível de aprendizagem 

dos alunos de cada escola nos anos/séries e habilidades avaliadas, bem como acompanhar a evolução 

da qualidade da educação ao longo dos anos. 

A partir de 2013 e tendo em vista o compromisso da SEE/SP de alfabetização dos alunos aos 

sete anos de idade, os estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental também participarão 

do SARESP, devendo ser avaliados em Língua Portuguesa (Linguagens) e Matemática, nos mesmos 

moldes do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2013 serão avaliadas todas as escolas estaduais na 

modalidade de ensino regular, mediante a aplicação de provas aos alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do 

Ensino Fundamental – EF e da 3ª série do Ensino Médio – EM. Os componentes curriculares a serem 

avaliados são Língua Portuguesa (Linguagens) e Matemática para todos os anos/séries e História e 

Geografia (Ciências Humanas) para os 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. 

Haverá aplicação de prova de Redação numa amostra representativa de 10% do conjunto dos alunos, 

por rede de ensino no 5º, 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM.  

Com a finalidade de aprofundar a análise das variáveis que interferem no desempenho, serão 

aplicados questionários destinados aos pais e alunos, assim como a outros agentes educacionais em 

todas as escolas estaduais (diretores, professores das disciplinas avaliadas e professores 

coordenadores). Os resultados dessa avaliação servirão para o monitoramento das políticas públicas na 

área da educação e do plano de metas das escolas, diretamente vinculados à gestão escolar e à política 

de incentivos da SEE/SP. 

Em 2013, o Governo do Estado de São Paulo assumirá as despesas decorrentes da aplicação 

da avaliação das redes municipais de ensino que manifestarem interesse em participar do SARESP, a 

exemplo do que já ocorreu nas quatro últimas edições. A avaliação também estará aberta à participação 

das escolas particulares, desde que estas assumam as despesas decorrentes.  

Sobre as condições e procedimentos necessários para participar do SARESP 2013, consultar o 

“Informe sobre as condições de adesão”, disponível neste site. 


