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ORIENTAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO / PREFEITURA MUNICIPAL 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto n.º 59.215 de 21/05/2013 autorizou a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE/SP a representar o Estado na celebração de 

Convênios com os municípios paulistas, tendo por objeto a aplicação do Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP nas escolas das redes públicas municipais, de 

forma integrada à rede pública estadual de ensino. 

O Governo do Estado / Secretaria da Educação, assumirá as despesas referentes à aplicação da avaliação 

nos municípios. Para tanto, a Prefeitura, observadas as instruções formais dos decretos referenciados, 

providenciará a documentação necessária com vistas à celebração de Convênio com a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. 

 

Para o Convênio SARESP 2014, o município apresentará: 

• Ofício do prefeito dirigido ao Secretário da Educação solicitando o Convênio; 

• Plano de trabalho, com dados atualizados para 2014, que integrará o Convênio; 

• Certificado de Regularidade do Município para celebrar Convênios – CRMC atualizado; 

 Comprovação de que a proposta de celebração está de acordo com a Lei Orgânica do município (art. 

8º do Decreto 59.215/2013), ou seja, Lei Municipal autorizando a assinatura do convênio ou 

documento que comprove que o Prefeito está dispensado da apresentação da mesma; 

• Ficha Informativa contendo: 

‐ Nome do Prefeito, RG e CPF; 

‐ Nome do Coordenador de Avaliação do Município e RG. 

 

 

Com o intuito de facilitar o trabalho, este documento disponibiliza modelo de ofício para o prefeito 

solicitar o Convênio para realização do SARESP 2014. Além disso, apresenta um modelo de plano de 

trabalho detalhado. 
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MODELO DE OFÍCIO 

(Papel timbrado da Prefeitura) 

Prefeitura Municipal de ___________________________ 

 

____________, ______, de _____________ de 2014. 

 

Ofício nº _________ 

 

 

Senhor Secretário 

 

Venho, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a celebração de Convênio, objetivando a 

aplicação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP nos termos 

do Decreto n.º 59.215 de 21/05/2013. Sem mais para o momento, aproveitamos para enviar nossos 

protestos de estima e elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

_______________________________________ 

Nome: 

 

 

Prefeito Municipal de ______________ 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. 

HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD 

DD. Secretário da Educação do Estado de São Paulo 

São Paulo – SP 
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MODELO DE PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO ESTADO/MUNICÍPIO – SARESP ‐ 2014 

(Papel timbrado da Prefeitura) 

PLANO DE TRABALHO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO DECRETO N.º 59.215 de 21/05/2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE................................................... 

DIRETORIA DE ENSINO DE...................................................... 

 

I‐ Justificativa: 

 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP – caracteriza‐se como 

uma avaliação externa, cuja finalidade principal consiste em diagnosticar o sistema de ensino, e, ao 

mesmo tempo, servir de instrumento de monitoramento das políticas públicas de educação. Desde sua 

criação, em 1996, vem avaliando o sistema estadual de ensino paulista, verificando anualmente o 

desempenho dos seus alunos. 

As informações fornecidas pelo SARESP permitem aos gestores educacionais nas diferentes instâncias 

identificar o nível de aprendizagem dos alunos de cada escola nos anos e habilidades avaliadas. Além do 

seu caráter diagnóstico, os resultados deste tipo de avaliação visam subsidiar as ações de planejamento 

e de correção de rumos do próprio sistema de ensino. 

Em novembro de 2014 serão avaliados todos os alunos dos 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental1 e da 3ª série do Ensino Médio do ensino regular das escolas públicas paulistas. 

Em 2014, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, assumirá as despesas 

decorrentes da aplicação da avaliação dos alunos das redes municipais de ensino, para os Municípios 

que manifestarem interesse em participar do SARESP, conforme disposto nos Decretos n.º 59.215 de 

21/05/2013. 

 

II‐ Objetivo: 

Avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos da Educação Básica, em Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) para subsidiar a 

Rede Municipal de Ensino na tomada de decisões quanto à política educacional do Município, 

fornecendo informações relevantes ao sistema de ensino, às equipes técnico‐pedagógicas e às escolas. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

1 As provas serão aplicadas considerando o regime do Ensino Fundamental de 9 anos. Portanto, será necessário fazer a correspondência entre 
ano/série para aqueles alunos que estão no regime de 8 anos. 
 

Ensino Fundamental Anos/séries de aplicação do SARESP 

9 anos (anos) 6o  7o  8o  9o  

8 anos (séries) 5a 6a 7a 8a 
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III‐ Metas: 

• Aplicar provas cognitivas e questionários de alunos do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo – SARESP, em _________alunos* que frequentam 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, nas escolas que oferecem o ensino regular da rede pública 

municipal de forma integrada à rede pública estadual de ensino. 

 

• Obter informações confiáveis sobre o desempenho escolar de _______escolas* da rede pública 

municipal, por meio da utilização de procedimentos metodológicos formais e científicos. 

 

• Comparar os resultados da avaliação do SARESP de cada escola e da rede municipal com os dos 

sistemas nacionais de avaliação (SAEB/Prova Brasil). 

 

 

* Consultar no sítio do SARESP 2014, no menu Rede Municipal, o link “Subsídios para o Plano 
de Trabalho – nº de escolas e alunos por Município”, para preencher esses dados. Os dados 
têm como fonte o Cadastro de Alunos e Escolas do SEE/CIMA/DEINF, lote maio de 2014. 
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IV‐ Etapas de Execução, com a previsão de cronograma físico respectivo, contemplando as principais 

ações a serem realizadas pelo Município: 

 

ITEM PRINCIPAIS AÇÕES CRONOGRAMA 
PREVISTO 

1 

Preencher o termo de Adesão, disponibilizado no site da Secretaria 
(www.educacao.sp.gov.br), indicando um coordenador da avaliação do 
Município que efetivamente atue na área pedagógica e tenha conhecimento 
em avaliação educacional, para atuar como elo entre as escolas, a Diretoria de 
Ensino e a SEE/SP 

DE 04 A 15/08/2014 

2 

Enviar à Diretoria de Ensino da sua região, a documentação necessária para 
assinatura do Convênio: ofício do Prefeito, dirigido ao Senhor Secretário da 
Educação, solicitando Convênio; Plano de Trabalho; Certificado de 
Regularidade do Município - CRMC e Ficha Informativa contendo: a- Nome, RG 
e CPF do Prefeito e b – Nome e RG do Coordenador do Município  

ATÉ 25/08/2014 

3 Assinar Termo de Convênio referente ao SARESP 2014 com a SEE/SP 

APÓS PUBLICAÇÃO 
DE PARECER 

FAVORÁVEL DO CEE 
- CONSELHO 

ESTADUAL DA 
EDUCAÇÃO  

4 

Realizar a digitação e atualização online no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo, mantido pela Prodesp - Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo, da totalidade das classes e dos dados de cada 
aluno a ser avaliado 

ATÉ 29/08/2014 

5 
Participar da capacitação oferecida pela SEE/SP com a finalidade de preparar o 
coordenador da avaliação para exercer a supervisão de todo o processo 
avaliativo e capacitar as equipes escolares para aplicação das provas 

SETEMBRO/ 
OUTUBRO DE 2014 

6 Disponibilizar recursos humanos e financeiros necessários ao atendimento das 
ações a serem desenvolvidas na aplicação do SARESP 

SETEMBRO A 
NOVEMBRO DE 

2014 

7 Divulgar a aplicação do SARESP junto aos pais e a comunidade escolar 
OUTUBRO/ 

NOVEMBRO DE 
2014 

8 
Elaborar plano de aplicação das provas envolvendo todas as escolas, junto com 
a Diretoria de Ensino, de acordo com os critérios estabelecidos pela SEE/SP e a 
Instituição Contratada 

OUTUBRO/ 
NOVEMBRO DE 

2014 

9 
Organizar e coordenar todo o trabalho de recebimento, distribuição e 
recolhimento dos materiais de aplicação nos locais e nos prazos estabelecidos 
pela SEE/SP em conjunto com a Instituição Contratada 

OUTUBO A 
NOVEMBRO DE 

2014 

10 Organizar as escolas para aplicação das provas nos dias previstos, assegurando 
a presença dos alunos dos anos/séries avaliados 

NOVEMBRO DE 
2014 

11 
Indicar, em concordância com o Conselho de Escola, cinco representantes de 
pais, por período, para acompanhar a avaliação em cada escola 

NOVEMBRO DE 
2014 



SSSAAARRREEESSSPPP   222000111444   
_______________________________________________________________________ 

 

ITEM PRINCIPAIS AÇÕES CRONOGRAMA 
PREVISTO 

12 
Garantir o sigilo e a integridade das provas antes, durante e após a aplicação, 
seguindo rigorosamente os procedimentos dos manuais do SARESP e as 
orientações fornecidas nos treinamentos 

OUTUBRO / 
NOVEMBRO DE 

2014 

13 
Aplicar as provas, de acordo com as orientações fornecidas na capacitação e 
em conformidade com as instruções normativas expedidas pela SEE/SP 

11 E 12 DE 
NOVEMBRO DE 

2014 

14 Consultar no site da SEE/SP os Boletins de Resultados por Escola MAIO/JUNHO DE 
2015 

15 Disseminar os resultados junto à comunidade escolar JULHO/AGOSTO DE 
2015 

16 
Divulgar o Sumário Executivo e os Relatórios Pedagógicos com a interpretação 
dos desempenhos alcançados em cada ano/série e disciplina avaliados no 
SARESP a ser enviado pela SEE/SP e Instituição Contratada 

2º SEMESTRE DE 
2015 

 

 

 

V‐ Recursos Financeiros ‐ Cláusula Quarta do Termo de Convênio: 

(Para preencher os itens a e b, a seguir, consultar no sítio do SARESP 2014, no menu Rede Municipal, o 

link “Subsídios para o Plano de Trabalho – n.º de escolas e alunos por Município”. Os dados têm como 

fonte o Cadastro de Alunos e Escolas da SEE/CIMA/DEINF, lote de maio de 2014. 

 

a) O Número de alunos a ser avaliado no exercício de 2014 é de _____________, envolvendo ______ 

escolas municipais. 

 

b) O valor do custo/aluno do SARESP 2014, custeado pelo Governo do Estado de São Paulo é de R$ 

20,98. 

 

Prefeito Municipal ______________________ 

 

 

____________________,______de ___________de 2014. 


