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APRESENTAÇÃO

O Sumário Executivo do SARESP 2015 apresenta informações sobre a 18ª edição do Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Sua aplicação envolveu aproximadamente um milhão e cem mil 

alunos, consideradas as escolas estaduais, técnicas, municipais e particulares que dela participaram. 

Aqui são apresentados dados sobre sua abrangência, organização e instrumentos utilizados no processo 

avaliativo, além de uma síntese dos resultados de proficiência e nível de desempenho, obtidos pelos alunos 

dos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, nas provas aplicadas de Língua 

Portuguesa e Matemática.

A apresentação dos resultados do SARESP segue organizada por Regiões Metropolitanas e Interior, possibilitando 

que as informações resultantes da avaliação possam apoiar análises e ações dos órgãos do Governo, e de 

instituições que atuam com desenvolvimento regional.  

Com objetivo de subsidiar a gestão educacional e a reflexão pedagógica, são geradas publicações, a partir das 

análises realizadas, na forma dos Relatórios Pedagógicos. Neste ano a inovação nos relatórios foi na forma 

de sua organização cujas publicações passam a ser por disciplina e não mais por segmentos, agrupando 

todos os anos/série dos Ensinos Fundamental e Médio em torno dos dois componentes curriculares avaliados: 

Língua Portuguesa e Matemática. Enquanto o presente Sumário Executivo confere relevância ao processo com 

informações quantitativas e análises estatísticas, os Relatórios Pedagógicos enfatizam estudos por disciplina, 

ano e série, com interpretações pedagógicas específicas.

Nossa expectativa é que a percepção da importância da avaliação se mantenha, bem como a observação da 

transparência adotada na divulgação de seus resultados, de modo a animar educadores, alunos, famílias e 

sociedade civil no acompanhamento e aperfeiçoamento do ensino ministrado em nosso Estado.

José Renato Nalini
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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1. O SARESP 2015

a secretaria da educação do estado de são paulo – see/sp realizou, em 2015, a 18ª edição do sistema de 

avaliação de rendimento escolar do estado de são paulo – saresp, caracterizada como uma avaliação externa 

da educação Básica, aplicada desde 1996. a avaliação foi realizada em novembro de 2015. as provas foram 

aplicadas em dois dias consecutivos, nos períodos da manhã, tarde e noite, no horário de início das aulas, 

envolvendo os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do ensino Fundamental (eF) e da 3ª série do ensino médio (em) 

da rede pública estadual, contemplando as áreas de língua portuguesa (leitura) e matemática. 

além de 4.919 escolas estaduais administradas pela secretaria da educação/sp, e distribuídas em 644 municípios, 

participaram 194 escolas técnicas - eTe, distribuídas em 148 municípios e administradas pelo centro estadual 

de educação Tecnológica “paula souza” vinculado à secretaria estadual do desenvolvimento do estado de são 

paulo, além de 823 escolas integrantes de redes municipais de 174 municípios paulistas e 25 escolas particulares.

o cronograma da avaliação do saresp 2015 está apresentado a seguir.

Quadro 1. – Cronograma de Aplicação do SARESP 2015

Data Prova Ano/Série

24/11

língua portuguesa (linguagens) 3º e 5º anos eF

matemática
7º e 9º anos eF e 
3ª série em

25/11
matemática 3º e 5º anos eF

língua portuguesa (linguagens)
7º e 9º anos eF e 
3ª série em

a operacionalização do saresp 2015 ficou sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular da  

unesp – Vunesp, instituição pública, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

criada em 26 de outubro de 1979 pelo conselho universitário da universidade estadual paulista “Júlio de 

mesquita Filho” – unesp.
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1.1. – Finalidades do SARESP

a execução do saresp 2015 presta-se, entre outras, às seguintes finalidades:  

 � fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da escolaridade 

básica na rede pública de ensino paulista; 

 � fornecer os resultados de língua portuguesa e de matemática, de cada escola estadual e municipal, 

para a composição do índice de desenvolvimento da educação do estado de são paulo (idesp), 

como um dos critérios de acompanhamento das metas a serem atingidas pelas escolas; 

 � aprimorar o planejamento pedagógico das escolas, mediante a análise dos resultados e a 

comparação entre os resultados obtidos pela escola e os seus objetivos; 

 � divulgar publicamente os resultados da avaliação, informando os índices gerais de participação 

dos alunos e a média de proficiência do conjunto das redes municipais e escolas particulares 

integrantes da avaliação, acompanhados da distribuição dos alunos nos diferentes níveis de 

proficiência ou de desempenho, considerando os anos, as séries e as disciplinas avaliadas; 

 � disponibilizar os resultados de cada escola pública estadual à população em geral, condição 

essencial para o acompanhamento do ensino ministrado nas escolas paulistas, resultando em um 

estímulo à participação da sociedade civil na busca da melhoria da qualidade do aproveitamento 

escolar; 

 � desenvolver competências técnica e científica na área de avaliação da educação Básica no estado 

de são paulo, fortalecendo a cooperação entre as instâncias envolvidas.

 O SARESP, como avaliação de larga escala do sistema educacional, subsidia a gestão 

educacional, os programas de formação continuada do magistério, o planejamento 

escolar e o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola. 

1.2. – Características do SARESP 2015

em continuidade ao processo de avaliação de rendimento escolar do estado de são paulo, a 18ª edição, 

denominada saresp 2015, a exemplo das edições anteriores, tem como características básicas:

 � avaliação do 3º ano do ensino Fundamental por meio de itens de múltipla escolha e de resposta 

construída pelos alunos e seus resultados descritos na escala do saeb, como se faz tradicionalmente 

para a avaliação do 5º, 7º e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio;

 � correção externa e online, das provas de questões de resposta construída aplicadas aos alunos do 

3º ano do ensino Fundamental, em língua portuguesa e matemática;

 � uso da metodologia de Blocos incompletos Balanceados (BiB) na montagem das provas do 5º, 7º 

e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio, o que permite utilizar um grande 

número de itens por série e por disciplina e classificar os níveis de desempenho dos alunos em 

relação ao desenvolvimento de competências e habilidades com maior amplitude; 

 � avaliação do 7º ano do ensino Fundamental da rede estadual em uma amostra correspondente 
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a 10% da população avaliada,estratificada por tipo de atendimento, diretoria de ensino e região 

metropolitana e interior e, ainda, pela classificação das escolas quanto ao desempenho médio em 

língua portuguesa e matemática, garantindo assim uma amostra que represente o sistema que 

está sendo avaliado.

 � a utilização da metodologia da Teoria da resposta ao item (Tri), em todos os anos/série e 

componentes curriculares avaliados, tanto em provas objetivas quanto nas provas de resposta 

construída, que permite a comparação dos resultados obtidos no saresp, ano a ano, possibilitando 

o acompanhamento da evolução dos indicadores de qualidade da educação; 

 � apresentação dos resultados do saresp 2015, em língua portuguesa e em matemática – 3º, 

5º, 7º e 9º anos do ensino Fundamental e 3ª série do ensino médio –, na mesma escala de 

desempenho da prova Brasil/saeb; 

 � apresentação de resultados por região metropolitana e interior do estado de são paulo, com 

vistas à ampliação de informações para análise de desempenho regional; 

 � presença de fiscais externos à escola para verificar e garantir a uniformidade dos padrões utilizados 

na aplicação; 

 � presença de apoios regionais nas diretorias de ensino e de agentes da Fundação Vunesp para dar 

suporte às redes de ensino participantes do saresp; 

 � participação dos pais nos dias de aplicação das provas para acompanhar o processo avaliativo nas 

escolas.

ressaltamos ainda, como característica desta edição, a impossibilidade de aplicação do saresp 2015 em 

algumas unidades escolares.

assim, a Fundação Vunesp realizou um estudo de caso para verificar se a ausência da avaliação nessas unidades 

escolares impactaria no desempenho médio do estado.

o estudo foi realizado para as disciplinas de língua portuguesa e matemática do 3º, 5º e 9º anos do ensino 

Fundamental e da 3ª série do ensino médio nas escolas estaduais, verificando-se que não houve diferença 

significativa para os níveis de proficiência destas disciplinas por diretoria de ensino, região metropolitana e 

interior, bem como, sobre a média geral de proficiência da rede estadual (anexo 1). 
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1.3. – Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SARESP

a proficiência dos alunos do 3º ,5º, 7º e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio no 

saresp 2015 ancora-se nas mesmas escalas do saeb nas áreas de língua portuguesa e de matemática.

 A escala do SARESP: uma escala é uma maneira de medir resultados de forma 

ordenada e a escolha dos números que definem os pontos da escala de proficiência é 

arbitrária e construída com os resultados daaplicação do método estatístico de análise 

denominado Teoria da Resposta ao Item (TRI). Os resultados do SARESP utilizam 

a equalização e a interpretação da escala do Saeb, completada pela amplitude 

oferecida pelos itens que melhor realizam a cobertura do Currículo implantado nas 

escolas estaduais, explicitada na Matriz de Referência da Avaliação do SARESP. 

os níveis de desempenho têm uma interpretação pedagógica à luz da matriz de referência da avaliação do 

saresp e do currículo do estado de são paulo. a descrição de cada um dos pontos compreendidos em cada 

nível foi atualizada com base nos resultados de desempenho dos alunos na prova saresp 2015 e de acordo 

com as habilidades detalhadas nas matrizes de referência para avaliação do saresp.

a escala de cada disciplina é a mesma e, portanto, apresenta os resultados do desempenho dos alunos em 

todoo percurso da educação Básica. a interpretação da escala é cumulativa, ou seja, os alunos que estão 

situadosem um determinado nível dominam não só as habilidades associadas a esse nível, mas também as 

proficiências descritas nos níveis anteriores.

a descrição de cada ponto da escala apresenta as habilidades que os alunos desenvolveram, com base na 

média de desempenho e na distribuição dos alunos por rede de ensino ou escola nesta escala. a interpretação 

pedagógica de cada um dos pontos da escala compõe um documento específico, intitulado descrição das 

escalas de proficiência.

os pontos da escala do saresp, por sua vez, são agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do 
Básico, Básico, Adequado e Avançado – definidos a partir das expectativas de aprendizagem (conteúdos, 

competências e habilidades) estabelecidos para cada ano/série e componente curricular no currículo do estado 

de são paulo, descritos no Quadro 2.

Quadro 2. – Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SARESP

Classificação Nível de 
Proficiência Descrição

Insuficiente
abaixo do 

Básico

os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das competências e das 

habilidades desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Suficiente

Básico
os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conteúdos, das competências e das habilidades, 

mas possuem as estruturas necessárias para interagir com a proposta curricular no ano/série subsequente.

adequado
os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos conteúdos, das competências e das 

habilidades desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Avançado avançado
os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, das competências e 

das habilidades acima do requerido no ano/série escolar em que se encontram. 
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os quadros apresentados a seguir reúnem informações sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis 

de proficiência de cada uma das disciplinas dos anos/série avaliados.

Quadro 3. – Níveis de Proficiência de Língua Portuguesa – SARESP   

Nível de 
Proficiência 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Abaixo do Básico <125 < 150 < 175 < 200 < 250

Básico 125 a < 175 150 a < 200 175 a < 225 200 a < 275 250 a < 300

Adequado 175 a < 225 200 a < 250 225 a < 275 275 a < 325 300 a < 375

Avançado ≥ 225 ≥ 250 ≥ 275 ≥ 325 ≥ 375

Quadro 4. – Níveis de Proficiência de Matemática – SARESP 

Nível de  
Proficiência 3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

Abaixo do Básico < 150 < 175 < 200 < 225 < 275

Básico 150 a < 200 175 a < 225 200 a < 250 225 a < 300 275 a < 350

Adequado 200 a < 250 225 a < 275 250 a < 300 300 a < 350 350 a < 400

Avançado ≥ 250 ≥ 275 ≥ 300 ≥ 350 ≥ 400

o saresp estabelece como padrão de desempenho esperado o nível adequado para cada um dos anos/série e 

componente curricular avaliados. em língua portuguesa, as médias são de 175, 200, 225, 275 e 300 pontos; 

em matemática, as médias são de 200, 225, 250, 300 e 350 pontos, correspondendo, respectivamente, ao  

3º, 5º, 7º e 9º anos do eF e à 3ª série do em.
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2. – INSTRUMENTOS DO SARESP 2015

2.1. – Provas

as provas do saresp 2015 foram organizadas de modo a contemplar as características básicas das edições 
anteriores. 

a avaliação censitária abrangeu alunos do 3º, 5º e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino 
médio, com diferentes instrumentos. atendendo aos requisitos do projeto Básico saresp 2015, a avaliação do 
7º ano do ensino Fundamental na rede estadual da see/sp, foi realizada por amostragem. 

provas ampliadas ou em braile, destinadas a atender aos alunos deficientes visuais, foram elaboradas por 
disciplina, ano e série avaliados.

o quadro seguinte sintetiza os diferentes tipos de cadernos de prova estruturados para o saresp 2015

Quadro 5. – Composição das Provas do SARESP 2015

Prova No Cadernos No Questões/ 
Caderno

No Total 
Questões Tipo de prova

3º Ano EF
língua portuguesa 2 (m e T) 13 21

resposta aberta + 
objetiva

matemática 2 (m e T) 18 31
resposta aberta + 

objetiva

5º ano EF
língua portuguesa 26 24 104 objetiva

matemática 26 24 104 objetiva

7º ano EF
língua portuguesa

26
24 104 objetiva

matemática 24 104 objetiva

9º ano EF
língua portuguesa

26
24 104 objetiva

matemática 24 104 objetiva

3ª série EM
língua portuguesa

26
24 104 objetiva

matemática 24 104 objetiva

legenda: m = manhã   T = tarde

para a avaliação de língua portuguesa do 3º ano do ensino Fundamental, cada caderno de prova apresentava 

8 questões de resposta abertae 5 questões objetivas, de múltipla escolha. as provas de língua portuguesa têm 

por finalidade aferir o nível de conhecimento sobre o sistema de escrita, a capacidade de ler com autonomia e 

a competência escritora dos alunos ao fim do ano escolar correspondente. 

para a avaliação de matemática do 3º ano do ensino Fundamental foram aplicados cadernos de prova compostos 

com 13 questões de resposta aberta e 5 questões objetivas. essas provas destinavam-se a avaliar as habilidades 

dos alunos do 3º ano do ensino Fundamental para: operar com escritas numéricas (produção, ordenação, 

contagem e comparação), resolver problemas que envolvem adição e subtração, inclusive de valores de cédulas 

e moedas, compreender e utilizar operações envolvendo leitura de informações dispostas em calendário, tabelas 

simples e gráficos de colunas. 
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para cada caderno de prova também foi construído o “exemplar do professor”, com orientação sobre a aplicação 

da prova.

as questões abertas de língua portuguesa e matemática para o 3º ano do ensino Fundamental foram corrigidas 

online por professores especialistas contratados e treinados pela Fundação Vunesp. os critérios de avaliação 

foram explicitados em roteiros de correção elaborados para o saresp 2015. os professores especialistas foram 

agrupados em equipes com 20 membros e um supervisor, em laboratórios conectados à coordenação do polo 

(com 60 corretores) e esses ao coordenador central. Todo trabalho foi acompanhado em tempo real.

os alunos do 5º, 7º e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio foram avaliados por 

104 questões objetivas de língua portuguesa e 104 questões objetivas de matemática. em cada um desses 

componentes curriculares, cada conjunto de questões, distribuído segundo a metodologia BiB – Blocos 

incompletos Balanceados, resulta em 26 modelos de cadernos de prova, com 13 blocos diferentes. cada 

caderno de prova, em cada componente curricular, foi organizado com 24 itens, distribuídos em três blocos. 

na composição das provas do saresp 2015 foram utilizados: 

 � itens calibrados, selecionados de edições anteriores do saresp, pela coordenadoria de Gestão 

da educação Básica – cGeB – see/sp e pela coordenadoria de informação, monitoramento e 

avaliação educacional – cima – see/sp;

 � itens de resposta aberta (resposta construída pelo aluno), de língua portuguesa e matemática, 

para o 3º ano do ensino Fundamental, elaborados por especialistas contratados pela Vunesp e 

validados por especialistas do centro de ensino Fundamental dos anos iniciais – see/sp.

a secretaria da educação e a Fundação Vunesp empenham-se em fortalecer o saresp enquanto processo 

de avaliação externa e esse empenho focaliza o incremento da qualidade dos resultados, em especial no que 

concerne à precisão e ao significado das medidas de proficiência. 

em relação à precisão da medida, o esforço se concentra na composição de provas com a maioria de itens 

de média dificuldade, que tenham a propriedade de separar os alunos de melhor desempenho daqueles de 

pior desempenho na prova e no processamento estatístico paralelo dos dados para a obtenção das médias 

de proficiência, uma das mais importantes ferramentas para garantir a reprodutibilidade do cálculo e o 

posicionamento de itens em escala em avaliações de larga escala. 

no que se refere ao significado, além de guardar estreita relação de proporcionalidade com o número de 

habilidades e competências descritas na matriz de referência da avaliação do saresp, as provas estabelecem o 

diálogo com o nível de proficiência dos alunos docomponente curricular no ano escolar para o qual está sendo 

apresentada. 
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2.2. – Produção das Medidas 

a Fundação Vunesp ficou responsável pela leitura óptica, consistência básica e pelo processamento e análise 

dos dados de todas as provas aplicadas na avaliação.

as informações foram processadas por aluno, turma, ano/série, escola, rede de ensino, município, diretoria de 

ensino, regiões metropolitanas, interior e estado, por meio da leitura das folhas de respostas. 

dispondo das informações extraídas de todas as folhas de respostas, a equipe de estatística e análise de dados 

gerou todos os resultados para posterior interpretação pedagógica pela equipe de especialistas de conteúdo da 

Vunesp e validação pela secretaria de educação do estado. 

a análise técnica dos itens propicia informações relativas: 

 � ao percentual de alunos que assinalaram cada opção de resposta dos itens; 

 � ao percentual médio de acerto no teste dos alunos que escolheram cada uma das opções do item; e 

 � às propriedades estatísticas dos itens que compõem cada uma das provas aplicadas. 

a obtenção das propriedades estatísticas foi realizada tanto pela Teoria clássica de Testes (TcT), quanto pela 

Teoria da resposta ao item (Tri). na análise clássica, foi utilizado o software iteman. os resultados dessas 

descrições dos itens e suas análises são apresentados em relatório específico denominado “relatório Técnico 

descritivo das análises de dados”, que também integra a série de produções do saresp 2015. 

a análise pela Tri foi realizada pela aplicação do modelo logístico de três parâmetros, que inclui o índice de 

discriminação do item, o índice de dificuldade e o acerto ao acaso. 

a interpretação pedagógica, com leituras críticas dos resultados de desempenho dos alunos em questões 

presentes nas provas do saresp, é sistematicamente apresentada nos “relatórios pedagógicos” e também 

integra a série de publicações do saresp 2015.
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3. – ABRANGÊNCIA DO SARESP

a avaliação do saresp 2015 foi planejada tendo como base a previsão de participação de um total de1.291.399 

alunos, dos quais 1.137.858 (88,1%), estão matriculados em 5.067 escolas da rede estadual administrada pela 

see/sp. 

na edição do saresp 2015, participaram 113.517 alunos distribuídos em 823 escolas de redes municipais, 

18.018alunosdas 194 escolas Técnicas estaduais – eTe – administradas pelo centro estadual de educação 

Tecnológica paula souza e vinculadas à secretaria estadual de desenvolvimento do estado de são paulo, e 3.188 

alunos de 25 escolas particulares.

as Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os dados relativos à participação de alunos e escolas na edição do saresp de 2015. 

Tabela 1. – Dados de Previsão e de Participação das Escolas por Rede de Ensino

Rede de Ensino
Escolas

Previsão Participação

Estadual 5.067 4.919

ETE 195 194

Municipal 908 823

Particular 33 25

Total 6.203 5.961

Tabela 2. – Participação dos Alunos por Rede de Ensino e Dia de Aplicação

Rede de 
Ensino

1º dia 2º dia   
Escolas Municípios

Previsto Participante % Participante %

Estadual 1.137.858 927.627 81,5 909.665 79,9 4.919 644

ETE 21.431 18.018 84,1 17.418 81,3 194 148

Municipal 127.646 113.517 88,9 114.119 89,4 823 174

Particular 4.464 3.188 71,4 3.174 71,1 25 16

Total 1.291.399 1.062.350 82,3 1.044.376 80,9 5.961

É oportuno registrar a queda da participação das escolas das redes municipais, que em 2014 registrou 3.417 escolas 

e em 2015, 823. em consequência, o decréscimo do número de alunos participantes dessas escolas foi de 84%.

de outra parte, a diminuição de 148 escolas da rede estadual em relação ao previsto em 2015, destoa da série 

histórica de participação da rede no saresp. no período 2010 a 2014, foi registrada, uma única vez (2010), a 

diferença de 1 escola entre o total de escolas previstas e o de escolas participantes. 
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Tabela 3. – Participação dos Alunos por Rede de Ensino e por Ano/Série Avaliado
(1º dia de aplicação)

Ano/Série
Estadual ETE Municipal Particular Total

Alunos % Alunos % Alunos % Alunos % Alunos %

3º ano eF
previsto 137.290

88,4
-

-
56.044

88,3
1.240

70,7
194.574

88,2
participante 121.342 - 49.489 877 171.708

5º ano eF
previsto 139.288

90,7
-

-
47.668

91,1
1.021

73,6
187.977

90,7
participante 126.331 - 43.424 751 170.506

7º ano eF
previsto 44.065

83,2
-

-
12.270

87,3
1.060

72,2
57.395

83,9
participante 36.673 - 10.715 765 48.153

9º ano eF
previsto 404.584

81,2
-

-
11.401

85,2
940

72,1
416.925

81,2
participante 328.330 - 9.715 678 338.723

3ª série em
previsto 412.631

76,3
21.431

-
263

66,2
203

57,6
434.528

76,7
participante 314.951 18.018 174 117 333.260

Total
Previsto 1.137.858

81,5
21.431

84,1
127.646

88,9
4.464

71,4
1.291.399

82,3
Participante 927.627 18.018 113.517 3.188 1.062.350

em relação a 2014, o percentual de alunos em 2015 experimentou uma queda de 6,3%. essa queda, já 

evidenciada pelo número de escolas participantes, quando analisada por redes de ensino (Tabela 4), permite 

verificar que a queda no percentual de alunos das escolas particulares foi acentuada e, na rede estadual, sofreu 

um decréscimo de 5,6%. 

Tabela 4. – Participação dos Alunos no SARESP por Rede de Ensino em 2015 e 2014 
(1º dia de aplicação)

Participação Total 
(em %)

Estadual ETE Municipal Particular Total

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

81,5 87,1 84,1 87,2 88,9 90,8 71,4 93,0 82,3 88,6

além da participação dos alunos, cabe ressaltar a mobilização de diversos profissionais envolvidos na aplicação 

do saresp 2015. em nível regional, houve a participação dos dirigentes de ensino, das equipes técnico-

pedagógicas das diretorias de ensino e das equipes técnicas das secretarias municipais de educação. nas 

escolas, houve a mobilização de 5.961 diretores, 41.296 aplicadores, 5.085 fiscais e de 5.686 pais de alunos 

que acompanharam a aplicação das provas.
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4. – APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

as provas do saresp 2015 foram aplicadas nos dias 24 e 25 de novembro, contando, para isso, com o apoio 
fundamental, na viabilização da avaliação, das equipes escolares, das diretorias de ensino de são paulo e 
das secretarias municipais de educação, que contribuíram para o sucesso do evento, preparando a escola, 
recebendo os pais, orientando os alunos, acompanhando e atuando durante a aplicação. 

os procedimentos adotados para a aplicação das provas visaram assegurar maior credibilidade aos resultados. 
os coordenadores de avaliação das diretorias de ensino elaboraram um plano de aplicação, designando, para 
cada estabelecimento de ensino, os professores responsáveis pela aplicação para cada turma, durante os dois 
dias da avaliação. os aplicadores foram, preferencialmente, professores de componentes curriculares não 
avaliados. 

a aplicação das provas do 3º ano do ensino Fundamental foi realizada pelo professor da própria escola, que 
atua no 1º, 2º ou 3º ano do ensino Fundamental, para turma de alunos diferente daquela em que leciona. 
no caso dos outros anos/série, a aplicação foi exercida pelos professores da própria rede pública estadual ou 
municipal, trocando de escola. 

no caso de municípios em que havia uma única escola, a aplicação foi feita pelos professores da escola, trocando 
de ano/série, turma e componente curricular, e o mesmo ocorreu nas escolas particulares. atuaram na aplicação 
da edição 2015 do saresp 41.296 aplicadores, que foram treinados pelo diretor da escola (coordenador da 
aplicação). 

além disso, na aplicação das provas do saresp 2015, foram cadastrados 5.085 fiscais externos, em até seis 
períodos, em todo o estado, que foram devidamente selecionados e treinados em fases anteriores à aplicação, 
pelos agentes da Fundação Vunesp, para zelar pela transparência do processo avaliativo. 

nos treinamentos e na atuação, em campo, desses aplicadores e fiscais, bem como dos demais encarregados da 
aplicação do saresp 2015, utilizaram-se orientações e procedimentos padronizados que foram devidamente 
explicitados em manuais específicos para este propósito, como o manual do aplicador, o manual do fiscal e o 
vídeo de treinamento divulgado para cada escola.

a capacitação dos envolvidos no saresp 2015 ocorreu em nível central, regional e local, por meio de ações 
presenciais, videoconferência e manuais específicos para orientação sobre os procedimentos de aplicação, a 
utilização do sistema integrado do saresp e a correção das provas do 3º ano do ensino Fundamental. 

as provas foram aplicadas contando com o acompanhamento de representantes dos pais dos alunos, indicados 
pelo conselho de escola de cada estabelecimento de ensino, totalizando 5.686 em todo o estado.
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4.1. – Observações dos Aplicadores

os aplicadores das provas do saresp 2015 preencheram formulários de controle de aplicação para fins de 

registro e monitoramento de suas atividades, no qual identificaram as turmas, anos/séries, turnos, escolas, redes 

de ensino e municípios em que atuaram. nesse documento, também foram detalhados os números de alunos 

avaliados e dos ausentes, bem como as quantidades de cadernos de provas e de folhas de respostas utilizadas, 

preenchidas e com possíveis problemas de impressão, além do número de cadernos de provas especiais, como 

os impressos em braile e os ampliados, destinados a alunos portadores de deficiência visual. 

o formulário solicitava, também, o registro de ocorrências durante a aplicação e a avaliação de algumas 

características do saresp que tinham relação direta com as atividades dos aplicadores. os dados apontam que: 

 � em apenas 1% dos pacotes de provas houve falta de correspondência com o ano/série ou turma ou 

componente curricular programados;  

 � a organização da aplicação nas escolas foi aprovada por mais de 97% dos aplicadores; 

 � a maioria dos aplicadores, cerca de 84%, considerou no nível bom o interesse dos alunos em fazer 

as provas; 

 � os aplicadores fizeram uma avaliação positiva das orientações que receberam, na sua escola, para 

desempenhar suas funções: do total, 94,2% deles consideraram boas essas orientações; 

 � a avaliação positiva das orientações apresentadas no vídeo/videoconferência foi muito boa, atingindo 

88,6% dos participantes;

 � em algumas escolas não foi possível aplicar as provas ou a aplicação ficou prejudicada. 

4.2. – Observações dos Fiscais

os fiscais preencheram formulários de verificação de suas atividades, nos quais identificaram as turmas e escolas 

em que atuaram, e registraram observações sobre a frequência e o horário de chegada dos aplicadores, a 

entrega dos pacotes de provas e o acompanhamento da aplicação. as observações apontadas pelos fiscais 

indicam que:

 � a frequência dos alunos foi satisfatória nos dois dias de aplicação; 

 � a pontualidade dos aplicadores foi elevada, em todas as redes, quase sempre ficando acima dos 

87%;

 � a ocorrência de problemas que comprometessem a adequação da aplicação das provas foi de 0,3% 

em todos os dias e em todas as redes de ensino.

4.3. – Observações dos Pais

representantes de pais de alunos indicados pelo diretor de escola em consenso com o conselho de escola, 

foram convidados a participar do saresp 2015, comparecendo à escola e respondendo a um relatório de 

observação. Foram respondidos 43.901 formulários de observação dos pais. as respostas dadas pelos pais 

apresentam-se resumidas nas tabelas seguintes.
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Tabela 5. – Aprovação dos Pais sobre a Aplicação do SARESP 2015

Estadual  
(%)

Municipal  
(%)

Particular 
(%)

divulgação da realização do saresp na escola. 97,5 97,7 94,0

recepção dos pais pela escola nos dias de aplicação. 95,9 96,1 98,0

organização da aplicação. 98,2 98,1 100,0

atuação do diretor. 98,5 98,6 98,0

cumprimento do horário de início das provas. 97,6 98,0 100,0

interesse dos alunos em fazer as provas. 86,2 90,4 98,0

organização da sala de aula para a aplicação das provas. 97,5 97,7 100,0

ambiente da escola para a aplicação das provas. 97,9 97,7 100,0

a atuação dos Fiscais nos dias de aplicação. 93,0 91,6 86,0

presença dos alunos nos dias da avaliação. 91,7 94,4 97,0

Tabela 6. – Avaliação dos Pais sobre o SARESP

Estadual
(%)

Municipal
(%)

Particular
(%)

Os resultados da escola no SARESP são divulgados para os alunos?

sim. 92,1 88,3 87,0

não. 1,2 2,4 13,0

não soube informar. 6,7 9,3 0,0

A escola discute com os pais os resultados do SARESP?

sim. 89,4 85,9 76,0

não. 2,7 4,9 6,0

não soube informar. 7,9 9,3 18,0

A escola utiliza os dados do SARESP para melhorar o ensino?

sim. 94,3 94,0 88,0

não. 0,2 0,3 0,0

não soube informar. 5,5 5,7 12,0

Que importância você dá ao SARESP para a melhoria do ensino?

muito importante. 80,7 85,5 87,0

importante. 18,4 14,0 12,0

pouco importante. 0,7 0,4 0,0

nada importante. 0,1 0,1 0,0

os resultados mostrados nessas tabelas permitem observar que:

�� em todas as redes, os percentuais de aprovação das atividades relacionadas à aplicação do SARESP 2015 foram bastante 
elevados, quase sempre ficando acima de 85%; quanto à atuação dos fiscais nos dias de aplicação, na opinião dos pais 
que responderam questionários nas escolas da rede estadual e das redes municipais, 92% consideraram a atuação boa; 
nas particulares, 86% tiveram essa mesma percepção.

�� cerca de 92% dos pais dos alunos da rede estadual concordaram com a declaração de que os resultados da escola no 
SARESP são divulgados para os alunos; esse percentual foi mais baixo entre os pais dos alunos das redes municipais 
(88%) e das escolas particulares (87%);

�� na rede estadual, 89% dos pais apontam que a escola discute com eles os resultados do SARESP; esse percentual é o 
mais alto entre os três grupos de respondentes;

�� em todos os grupos de respondentes, os pais afirmam que a escola utiliza os dados do SARESP para melhorar o ensino;

�� nas três redes de ensino, a quase totalidade dos pais entrevistados declarou ser o SARESP “muito importante” ou 
“importante” para a melhoria do ensino.
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5. –  RESULTADOS DO SARESP 2015 PARA A REDE ESTADUAL

no presente relatório, o conjunto de escolas que integram a rede estadual de são paulo é formado pelas 

unidades administradas pela secretaria estadual da educação/sp e pelas escolas Técnicas estaduais – eTe.  

para fins de apresentação dos resultados e análises subsequentes, as escolas Técnicas – eTe são tratadas em 

subitens específicos.

5.1. – Abrangência

5.1.1. – Participação da Rede Estadual Administrada pela SEE/SP

a participação dos alunos da rede estadual no saresp 2015 mobilizou 927.627 alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos 

do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio, atingindo 81,5% do total previsto (1.137.858). a grande 

maioria dos alunos avaliados da rede estadual estuda no período diurno.os dados de participação dos alunos da 

rede estadual estão consolidados na tabela seguinte.

Tabela 7. – Participação dos Alunos da Rede Estadual por Ano/Série Avaliado e Período 
(1º dia de Aplicação)

Ano/Série Período
Rede Estadual

Previsão Participação %

3º ano EF diurno 137.290 121.342 88,4

5º ano EF diurno 139.288 126.331 90,7

7º ano EF diurno 44.065 36.673 83,2

9º ano EF

diurno 403.976 327.993

noturno 608 337

Total 404.584 328.330 81,2

3ª série EM

diurno 204.680 158.694

noturno 207.951 156.257

Total 412.631 314.951 76,3

Total

diurno 929.299 771.033

noturno 208.559 156.594

Total 1.137.858 927.627 81,5

Participação por Região Metropolitana e Interior

os dados de participação dos alunos da rede estadual e a distribuição por região metropolitana estão consolidados 
nas tabelas seguintes. são consideradas as regiões metropolitanas de são paulo (rmsp), da Baixada santista 
(rmBs), de campinas (rmc) e do Vale do paraíba e litoral norte (rm Vale). os dados dos demais municípios 
participantes foram agrupados no conjunto do interior. 
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Tabela 8. – Participação dos Alunos da Rede Estadual na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), por Ano/Série Avaliado e Período – 1º dia de Aplicação – SARESP 2015

Ano/Série Período
Rede Estadual – RMSP

Previsão Participação %

3º ano EF diurno 95.511 84.376 88,3

5º ano EF diurno 100.224 90.708 90,5

7º ano EF diurno 19.411 15.648 80,6

9º ano EF

diurno 205.520 164.338 80,0

noturno 258 78 30,2

Total 205.778 164.416 79,9

3ª série EM

diurno 88.183 65.370 74,1

noturno 119.040 87.410 73,4

Total 207.223 152.780 73,7

Total

diurno 508.849 420.440 82,6

noturno 119.298 87.488 73,3

Total 628.147 507.928 80,9

Tabela 9. – Participação dos Alunos da Rede Estadual na Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS), por Ano/Série Avaliado e Período – 1º dia de Aplicação – SARESP 2015

Ano/Série Período
Rede Estadual – RMBS

Previsão Participação %

3º ano EF diurno 2.231 1.983 88,9

5º ano EF diurno 2.058 1.932 93,9

7º ano EF diurno 1.538 1.358 88,3

9º ano EF diurno 11.688 9.643 82,5

3ª série EM

diurno 7.217 5.762 79,8

noturno 8.536 6560 76,9

Total 15.753 12.322 78,2

Total

diurno 24.732 20.678 83,6

noturno 8.536 6.560 76,9

Total 33.268 27.238 81,9
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Tabela 10. – Participação dos Alunos da Rede Estadual na Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), por Ano/Série Avaliado e Período – 1º dia de Aplicação – SARESP 2015

Ano/Série Período
Rede Estadual – RMC

Previsão Participação %

3º ano EF diurno 11.801 10.587 89,7

5º ano EF diurno 11.540 10.611 91,9

7º ano EF diurno 2.849 2.400 84,2

9º ano EF

diurno 25.211 21.118 83,8

noturno 290 220 75,9

Total 25.501 21.338 83,7

3ª série EM

diurno 11.260 8.922 79,2

noturno 15.500 12.218 78,8

Total 26.760 21.140 79,0

Total

diurno 62.661 53.638 85,6

noturno 15.790 12.438 78,8

Total 78.451 66.076 84,2

Tabela 11. – Participação dos Alunos da Rede Estadual na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte (RM Vale), por Ano/Série Avaliado e Período   

1º dia de Aplicação – SARESP 2015

Ano/Série Período
Rede Estadual – RM Vale

Previsão Participação %

3º ano EF diurno 3.939 3.496 88,8

5º ano EF diurno 2.748 2.489 90,6

7º ano EF diurno 1.736 1.526 87,9

9º ano EF diurno 16.584 14.264 86,0

3ª série EM

diurno 14.981 12.637 84,4

noturno 8.059 6.344 78,7

Total 23.040 18.981 82,4

Total

diurno 39.988 34.412 86,1

noturno 8.059 6.344 78,7

Total 48.047 40.756 84,8
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Tabela 12. – Participação dos Alunos da Rede Estadual no Interior,  
por Ano/Série Avaliado e Período – 1º dia de Aplicação – SARESP 2015

Ano/Série Período
Rede Estadual – Interior

Previsão Participação %

3º ano EF diurno 23.808 20.900 87,8

5º ano EF diurno 22.718 20.591 90,6

7º ano EF diurno 18.531 15.689 84,7

9º ano EF

diurno 144.973 118.630 81,8

noturno 60 39 65,0

Total 145.033 118.669 81,8

3ª série EM

diurno 83.039 66.003 79,5

noturno 56.816 43.725 77,0

Total 139.855 109.728 78,5

Total

diurno 293.069 241.813 82,5

noturno 56.876 43.764 76,9

Total 349.945 285.577 81,6

participaram também da aplicação do saresp 2015 diretores, professores e pais dos alunos que acompanharam 
a aplicação das provas, respondendo a um relatório de observação sobre aplicação da avaliação na escola.  
o Quadro 6 sumariza os dados relativos ao envolvimento de recursos humanos na edição do saresp 2015 na 

rede estadual de ensino, incluindo informações sobre número de escolas e de turmas avaliadas.

Quadro 6. – Quadro Síntese – Rede Estadual – SARESP 2015

Número

Alunos 927.627

Escolas 4.919

Diretores 4.919

Aplicadores 35.456

Fiscais 4.227

Pais de alunos 4.776

Nº de turmas do Ensino do Fundamental 23.491

Nº de turmas do Ensino Médio 11.965

Total de turmas avaliadas 35.456
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5.1.2. – Participação das Escolas Técnicas Estaduais – ETE

o saresp 2015 avaliou 18.018 alunos da 3ª série do ensino médio das 194 escolas Técnicas estaduais – eTe, 

vinculadas ao centro estadual de educação Tecnológica “paula souza”, envolvendo 591 turmas. a participação 

dos alunos atingiu 84%. para a avaliação dessas escolas, foram mobilizados diretores, aplicadores e fiscais. 

o Quadro 7 sumariza os dados relativos ao envolvimento de recursos humanos na edição do saresp 2015 nas 

escolas Técnicas estaduais vinculadas ao centro estadual de educação Tecnológica “paula souza”. 

Quadro 7. – Quadro Síntese – Escolas Técnicas Estaduais – ETE – SARESP 2015

Número

Alunos 18.018

Escolas 194

Diretores 194

Aplicadores 591

Fiscais 153

Pais de alunos 117

Total de turmas avaliadas 591

5.2. –  Resultados do 3º, 5º, 7º e 9º Anos do Ensino Fundamental e da 3ª Série do 
Ensino Médio

5.2.1. – Médias de Proficiência em Língua Portuguesa 

os resultados da 18ª edição do saresp, para as escolas da rede estadual administradas pela secretaria estadual da 

educação/sp foram agrupados em regiões metropolitanas e interior, da seguinte forma:

 � região metropolitana de são paulo – rmsp;

 � região metropolitana da Baixada santista – rmBs;

 � região metropolitana de campinas – rmc;

 � região metropolitana do Vale do paraíba e litoral norte – rm Vale;

 � interior – interior.

a Tabela 13 e o Gráfico 1 apresentam as médias de proficiência em língua portuguesa por ano/série avaliados, da 

rede estadual e por região metropolitana. 

o Gráfico 2 apresenta a sequência histórica da evolução da média de proficiência dos anos/série avaliados no 

saresp e no Gráfico 3 tem-se uma visão mais abrangente do distanciamento das médias de proficiência aferidas 

no saresp 2015 em relação à expectativa dos níveis de proficiência Básico e adequado para os anos/série avaliados.

.
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Tabela 13. – Médias de Proficiência por Ano/Série

Língua Portuguesa – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015

Rede 
Estadual RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

3º ano EF 184,4 182,7 163,0 185,4 188,4 192,3

5º ano EF 212,7 210,4 189,9 216,5 213,1 223,3

7º ano EF 221,4 218,6 218,3 221,6 221,7 224,5

9º ano EF 237,8 233,0 237,6 242,9 239,7 243,4

3ª série EM 267,8 263,1 268,0 268,7 273,5 272,9

Gráfico 1. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015
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Gráfico 2. – Evolução Temporal das Médias de Proficiência
Língua Portuguesa – Rede Estadual – SARESP 2010 a 2015

SARESP 2010 SARESP 2011 SARESP 2012 SARESP 2013 SARESP 2014 SARESP 2015

5º EF 190,4 195,0 197,6 199,4 203,7 212,7

7º EF 203,7 208,1 210,6 208,7 211,6 221,4

9º EF 229,2 229,6 227,8 226,3 231,7 237,8

3ª EM 265,7 265,7 268,4 262,7 265,7 267,8
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275,0
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 Gráfico 3. – Distanciamento das Médias de Proficiência Aferidas em Relação à Expectativa do
Nível de Proficiência Adequado por Ano/Série Avaliado

Língua Portuguesa – Rede Estadual – SARESP 2015

3º EF 5º EF 7º EF 9º EF 3ª EM

SARESP 2015 184,4 212,7 221,4 237,8 267,8

Nível Adequado 175,0 200,0 225,0 275,0 300,0

Nível Básico 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0
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os gráficos apresentados permitem observar:

�� no SARESP 2015, as médias de proficiência em Língua Portuguesa para o Estado variam, nos anos/série avaliados, entre 
163,0 (3º ano do EF - RMBS) e 273,5 (3ª série do EM - RM Vale), representando um acréscimo de 110,5 pontos em 10 
anos de escolaridade, sendo que a expectativa de ganho, para este intervalo de tempo, é de 125 pontos, levando-se 
em consideração o nível Adequado; 

�� no SARESP 2015, exceção feita ao 3º ano do Ensino Fundamental, as médias de proficiência em todos os anos/série 
superam as médias registradas no SARESP 2014;

�� em 2015, as médias de proficiência aferidas para o 3º e o 5º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa estão 
no nível Adequado;

�� a melhoria do desempenho do 9º ano do Ensino Fundamental alcançada em 2015 reduz para 37 pontos o 
distanciamento da média de proficiência em relação ao nível Adequado;

�� em Língua Portuguesa, no SARESP 2015, o desempenho da RMC, da RM Vale e do Interior é melhor que o da RMSP 

e da RMBS.

5.2.2. – Médias de Proficiência em Matemática 

a Tabela 14 e sua representação no Gráfico 4 descrevem as médias de proficiência em matemática por anos/

série avaliados, e apresentam a composição dos resultados obtidos pela rede estadual por região metropolitana e 

interior. o Gráfico 5 apresenta a média de proficiência em matemática dos anos/série avaliados no saresp 2010 

a 2015. o Gráfico 6 permite analisar o distanciamento das médias de proficiência aferidas no saresp 2015 em 

relação à expectativa dos níveis de proficiência Básico e adequado para os anos/série avaliados.

Tabela 14. – Médias de Proficiência por Ano/Série 
Matemática – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015

Rede  
Estadual RMSP RMBS RMC RM Vale Interior

3º ano EF 216,0 213,8 197,4 220,6 216,5 224,0

5º ano EF 223,6 219,9 200,4 230,3 224,9 238,3

7º ano EF 227,4 222,2 224,4 227,1 231,2 232,9

9º ano EF 255,5 249,3 253,3 259,2 259,7 263,2

3ª série EM 280,8 273,9 279,1 284,9 287,0 288,7
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Gráfico 4. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Matemática – Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2014
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Gráfico 5. – Evolução Temporal das Médias de Proficiência
Matemática – Rede Estadual – SARESP 2010 a 2015

SARESP 2010 SARESP 2011 SARESP 2012 SARESP 2013 SARESP 2014 SARESP 2015

5º EF 204,6 209,0 207,6 209,6 216,5 223,6

7º EF 212,1 216,6 215,4 214,9 215,1 227,4

9º EF 243,3 245,2 242,3 242,6 243,4 255,5

3ª EM 269,2 269,7 270,4 268,7 270,5 280,8
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Gráfico 6. – Distanciamento das Médias de Proficiência Aferidas em Relação à Expectativa do
Nível de Proficiência Adequado por Ano/Série Avaliado

Matemática – Rede Estadual – SARESP 2015
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SARESP2015 216,0 223,6 227,4 255,5 280,8
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Nível Básico 150,0 175,0 200,0 225,0 275,0
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os gráficos apresentados permitem observar:

�� as médias de proficiência na rede estadual variam entre 197,4 (3º ano do EF - RMBS) e 288,7 (3ª série do EM – Interior), 

ou seja, uma evolução de 91,3 pontos na escala de nível de proficiência, sendo que a expectativa, nesse intervalo de 

10 anos, é de 150 pontos, levando-se em consideração o nível Adequado;

�� em relação aos resultados da edição anterior, as médias de proficiência em Matemática, em todos os anos/série 

avaliados no SARESP 2015 são, no mínimo, 7 pontos mais altas, sendo que o maior incremento, 12,3 pontos, foi 

registrado para o 7º ano do Ensino Fundamental; 

�� a média de proficiência do 3º ano do Ensino Fundamental situa-se no nível Adequado da escala adotada no SARESP;

�� no SARESP 2015, em Matemática, as médias de proficiência em todos os anos/série da RMC, da RM Vale e do Interior 

são mais altas do que as médias da RMSP e da RMBS.
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5.3. –   Níveis de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática

os percentuais de desempenho dos alunos com proficiência situada nos níveis abaixo do Básico, Básico, 

adequado e avançado – definidos a partir das expectativas de aprendizagem estabelecidas para cada ano/série 

e componentes curriculares avaliados no saresp, e as correspondentes representações por níveis de proficiência 

agrupados insuficiente, suficiente e avançado são apresentados nos gráficos seguintes.

Gráfico 7. – Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência
Língua Portuguesa – Rede Estadual – SARESP 2015
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Gráfico 8. – Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência Agrupado
Língua Portuguesa – Rede Estadual – SARESP 2015

11,6 11,2
15,7

21,7

34,4

71,1
65,6

72,6 75,5

65,0

17,3

23,2

11,7

2,8
0,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

3º  EF 5º  EF 7º  EF 9º  EF 3ª  EM

Insuficiente Suficiente Avançado



sumário executivo 
SARESP 2015

36 • o saresp 2015

em língua portuguesa, no saresp 2015,

�� o padrão de distribuição dos alunos do 3º, 5º e 7º anos do EF concentra os maiores percentuais nos níveis Básico e 
Adequado, e para o 9º ano do EF a distribuição dos classificados concentra nos níveis Básico e Adequado os percentuais 
mais elevados; 

�� a maioria dos alunos do 3º 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do EM obteve média de proficiência 

que os classifica no nível Suficiente.

 Gráfico 9. – Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência
Matemática – Rede Estadual – SARESP 2015
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Gráfico 10. – Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência Agrupado
Matemática – Rede Estadual – SARESP 2015
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em matemática, no saresp 2015,

�� o padrão de distribuição dos alunos do 3º ano do EF registra percentuais mais elevados nos níveis Adequado e 
Avançado;

�� a distribuição de alunos do 5º ano do EF concentra nos níveis Básico e Adequado os percentuais mais elevados;

�� para o 7º ano do EF, o nível Básico reúne o maior contingente de alunos, revelando uma evolução muito positiva em 
relação à edição 2014 do SARESP;

�� para o 9º ano do EF, verifica-se a maioria dos alunos classificados no nível Básico (60,5%), bem como um significativo 
decréscimo, em relação aos anos anteriores, do contingente alocado no nível Abaixo do Básico (24%);

�� 44,4 % dos alunos da 3ª série do EM estão classificados no nível Abaixo do Básico, resultado este que significa uma 
evolução muito positiva frente aos resultados registrados em 2013 e 2014; 

�� a proporção de alunos no nível de desempenho Avançado diminui com o nível de escolaridade;

�� a maioria dos alunos do 3º, 5º, 7º e  9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio obteve média de 

proficiência que os classifica no nível Suficiente.
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5.4. –  Perfil Regional da Distribuição de Alunos por Níveis de Proficiência em 
Língua Portuguesa e Matemática

a distribuição dos alunos da rede estadual nos níveis de proficiência abaixo do Básico, Básico, adequado e 

avançado pode ser analisada do ponto de vista regional. para permitir uma visão de conjunto, os resultados foram 

agrupados por ano e série escolar. os gráficos apresentados a seguir também permitem analisar a distribuição de 

alunos em todos os componentes curriculares avaliados.

Gráfico 11. – Percentuais de Alunos do 3º Ano EF por Nível de Proficiência 
Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015
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�� No 3º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, no Interior e nas Regiões Metropolitanas de Campinas (RMC) 
e do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM Vale), há o percentual mais elevado de alunos classificados no nível Adequado. 
Em Matemática, a Região Metropolitana de Campinas e o Interior concentraram os mais elevados percentuais no nível 
Avançado. A Região Metropolitana da Baixada Santista é a região em que os percentuais de alunos no nível Abaixo do 

Básico são os mais altos.
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Gráfico 12. – Percentuais de Alunos do 5º Ano EF por Nível de Proficiência
Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015
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�� No 5º ano do Ensino Fundamental, em Matemática, no Interior e nas Regiões Metropolitanas de Campinas (RMC) 
e do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM Vale), o percentual de alunos classificados no nível Adequado é o mais alto.

�� Na Região Metropolitana da Baixada Santista, em Língua Portuguesa, prevalece o percentual de alunos no nível Básico.

�� No 5º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa e em Matemática, a região Metropolitana da Baixada 
Santista registra o maior percentual de alunos no nível Básico.
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Gráfico 13. – Percentuais de Alunos do 7º Ano EF por Nível de Proficiência
Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015
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�� No 7º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, o padrão regional de distribuição de alunos por nível 
concentra os percentuais mais elevados de alunos classificados nos níveis Básico e Adequado. 

�� Nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista, em Língua Portuguesa, prevalecem os percentuais de 
alunos no nível Básico e Adequado.

�� No 7º ano do Ensino Fundamental, em Matemática, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(RM Vale) e no Interior, os percentuais de alunos classificados nos níveis Básico e Adequado são os mais elevados, 
enquanto que nas Regiões Metropolitanas da Baixada Santista (RMBS), de Campinas (RMC) e de São Paulo (RMSP), a 
distribuição de percentuais mais elevados incide nos níveis Básico e Abaixo do Básico.
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Gráfico 14. – Percentuais de Alunos do 9º Ano EF por Nível de Proficiência
Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015
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�� No 9º ano do Ensino Fundamental, o perfil da distribuição de alunos pelos níveis de proficiência tem o mesmo padrão, 
em Língua Portuguesa e Matemática. Seja nas Regiões Metropolitanas ou no Interior,mais de 50% dos alunos estão 
classificados no nível Básico. Mesmo com a maior homogeneidade na distribuição dos alunos por nível, nas Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista o percentual de alunos no nível Abaixo do Básico supera o das 
demais regiões.

�� No 9º ano do Ensino Fundamental, quando comparados os níveis Adequado e Avançado dentre os componentes 
curriculares avaliados, é em Matemática que estão os mais baixos percentuais de alunos. 
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Gráfico 15. – Percentuais de Alunos da 3ª Série do Ensino Médio por Nível de Proficiência
Rede Estadual, Regiões Metropolitanas e Interior – SARESP 2015
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�� Na 3º série do Ensino Médio, o perfil da distribuição de alunos pelos níveis de proficiência em Língua Portuguesa, seja nas 
Regiões Metropolitanas ou no Interior, mostra que cerca de 40% dos alunos estão classificados no nível Básico e que o 
percentual de alunos classificados no nível Adequado varia entre 24% (RMSP) e 30,5% (Interior). 

�� Em Matemática, o padrão de distribuição de alunos por nível revela que, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) metade 
dos alunos situa-se no nível Abaixo do Básico e que nas demais regiões o maior percentual de classificados está no nível Básico.



Sumário Executivo 
SARESP 2015

5. resulTados do saresp 2015 para a rede esTadual • 43

5.5. –  Resultados Comparativos do SARESP com a Prova Brasil/Saeb –  
 Rede Estadual

o modelo de avaliação adotado no saresp permite comparar os seus resultados com os resultados daprova Brasil/
saeb, em relação às médias de proficiência e à interpretação pedagógica da escala de desempenho em língua 
portuguesa e matemática. 

as Tabelas 15 e 16 apresentam, respectivamente, os desempenhos dos alunos do 5º e 9º anos do ensino 
Fundamental, em língua portuguesa, nas edições do saresp realizadas nos anos de 2009 a 2015 e na prova Brasil/
saeb, no período de 2009 a 2013 (média nacional das redes estaduais e média da rede estadual de são paulo). a 
Tabela 17 apresenta estes mesmos dados para a 3ª série do ensino médio.

Tabela 15. –  Médias de Proficiência em Língua Portuguesa  
5º Ano do Ensino Fundamental – Rede Estadual

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prova Brasil/Saeb – BR 186,2 - 190,6 - 198,2 - -

Prova Brasil/Saeb – SP 189,4 - 191,7 - 201,7 - -

SARESP 190,4 190,4 195 197,6 199,4 203,7 212,7

Tabela 16. –  Médias de Proficiência em Língua Portuguesa  
9º Ano do Ensino Fundamental – Rede Estadual

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prova Brasil/Saeb – BR 239,7 - 238,7 - 239,8 -

Prova Brasil/Saeb – SP 240,3 - 240,8 - 240,7 -

SARESP 236,3 229,2 229,6 227,8 226,3 231,7 237,8

Tabela 17. –  Médias de Proficiência em Língua Portuguesa  
3ª Série do Ensino Médio – Rede Estadual

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prova Brasil/Saeb – BR 261,9 - 260,2 - 255,6 -

Prova Brasil/Saeb – SP 268,7 - 272,1 - 269,4 -

SARESP 274,6 265,7 265,7 268,4 262,7 265,7 267,8

 A análise comparativa dos desempenhos dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio demonstra que, 
em Língua Portuguesa:

�� a média do 5º ano do Ensino Fundamental no SARESP 2015 é mais alta que a das escolas estaduais do Brasil e a das escolas 
estaduais de São Paulo na Prova Brasil/Saeb 2013;

�� a média SARESP para o 9º ano do Ensino Fundamental é mais baixa que as da Prova Brasil/Saeb 2013, consideradas as escolas 
estaduais tanto de São Paulo quanto do Brasil; 

�� as médias da 3ª série do Ensino Médio superam, desde 2010, a média nacional do Saeb.
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as Tabelas 18 e 19 apresentam, respectivamente, os desempenhos dos alunos do 5º e 9º anos do ensino 
Fundamental, em matemática, nas edições do saresp realizadas nos anos de 2009 a 2015 e na prova Brasil/saeb, 
no período de 2009 a 2013 (média nacional das redes estaduais e média da rede estadual de são paulo). a Tabela 

20 apresenta estes mesmos dados para a 3ª série do ensino médio.

Tabela 18. –  Médias de Proficiência em Matemática  
5º Ano do Ensino Fundamental – Rede Estadual

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prova Brasil/Saeb – BR 207,1 - 209,8 - 214,1 -

Prova Brasil/Saeb – SP 212,9 - 213,1 - 220,1 -

SARESP 201,4 204,6 209,0 207,6 209,6 216,5 223,6

Tabela 19. –  Médias de Proficiência em Matemática  
9º Ano do Ensino Fundamental – Rede Estadual

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prova Brasil/Saeb – BR 242,9 - 244,7 - 244,4 -

Prova Brasil/Saeb – SP 242,8 - 244,3 - 245,1 -

SARESP 251,5 243,3 245,2 242,3 242,6 243,4 255,5

Tabela 20. –  Médias de Proficiência em Matemática  
3ª Série do Ensino Médio – Rede Estadual

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Prova Brasil/Saeb – BR 265,5 - 264,1 - 260,0 -

Prova Brasil/Saeb – SP 270,7 - 273,7 - 269,4 -

SARESP 269,4 269,2 269,7 270,4 268,7 270,5 280,8

 A análise comparativa dos desempenhos dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio demonstra que, 
em Matemática: 

�� as médias no SARESP 2015, para o 5º e o 9º ano do Ensino Fundamental, e para a 3ª série do Ensino Médio superam as médias 
nacional e estadual da Prova Brasil/Saeb 2013;

�� a média de proficiência em Matemática da 3ª série do Ensino Médio no SARESP 2015 é quase 21 pontos mais alta que a média 
nacional e supera em 10 pontos a média das escolas estaduais de São Paulo, no Saeb 2013.
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5.6. – Resultados das Escolas Técnicas Estaduais – ETE

5.6.1.  –  Médias de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática 
da 3ª série do Ensino Médio

a Tabela 21 apresenta a média de proficiência obtida pelos alunos da 3ª série do ensino médio das escolas 

Técnicas do centro estadual de educação Tecnológica “paula souza” na edição do saresp 2015, para os 

componente curriculares de língua portuguesa e matemática.

Tabela 21. – Médias de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática
Escolas Técnicas Estaduais – SARESP 2015

Disciplina Média de Proficiência

Língua Portuguesa 314,3

Matemática 335,1

a médiade proficiência obtida pelos alunos do ensino médio das eTe, em língua portuguesa, situa-se no nível 

adequado e a de matemática situa-se no nível Básico. os gráficos seguintes permitem observar os resultados 

das eTe em 2015.

Gráfico 16. – Média de Proficiência Aferida no SARESP 2015 em Língua Portuguesa nas Escolas
Técnicas Estaduais em Comparação com a Rede Estadual e SARESP 2010 a 2015
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Gráfico 17. – Média de Proficiência Aferida no SARESP 2015 em Matemática nas Escolas
Técnicas Estaduais em Comparação com a Rede Estadual e SARESP 2010 a 2015
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no saresp 2015, em relação à proficiência dos alunos das escolas Técnicas estaduais observou-se que: 

�� as médias de proficiência obtidas pelos alunos do Ensino Médio das ETE no SARESP 2015, quando comparadas às médias dos 
alunos das escolas estaduais, são mais altas, nos dois componentes curriculares avaliados; 

�� a comparação das médias de proficiência apuradas para as ETE nas edições do SARESP 2010 a 2015 mostra que, nos últimos 
5 anos, as médias de Língua Portuguesa guardam estreita relação de proximidade e que em Matemática, a média de 2015 
supera em cerca de 10 pontos as médias aferidas nos anos anteriores.
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5.6.2. –  Níveis de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática

os gráficos seguintes espelham a classificação dos alunos das eTe segundo níveis de proficiência do saresp 

apurados em 2015 para os alunos da 3ª série do ensino médio nas escolas Técnicas estaduais.

 Gráfico 18. – Distribuição Percentual dos Alunos por Nível de Proficiência
Língua Portuguesa – ETE – SARESP 2015
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Gráfico 19. – Distribuição Percentual dos Alunos por Nível de Proficiência
Matemática – ETE – SARESP 2015
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os gráficos revelam que: 

�� em Língua Portuguesa, quase 70% dos alunos obtêm proficiência que os classifica no nível Adequado;

�� em Matemática, cerca de 50% dos alunos está no nível Básico e há quase 36% no nível Adequado;

�� nos dois componentes curriculares, o percentual de alunos classificados no nível Abaixo do Básico não alcança 10%.

os resultados processados por nível de proficiência agrupado mostram um padrão de desempenho que distingue 

os alunos das escolas Técnicas estaduais no saresp: no mínimo 85% dos alunos da 3ª série do ensino médio 

são classificados no nível suficiente, em língua portuguesa e matemática (Gráfico 20).

Gráfico 20. – Distribuição Percentual dos Alunos por Nível de Proficiência Agrupado
Língua Portuguesa e Matemática – ETE – SARESP 2015 
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6. – RESULTADOS DO SARESP 2015 PARA AS REDES MUNICIPAIS

Os dados de participação e os resultados de proficiência de alunos apresentados a seguir são os das redes 

municipais que aderiram ao SARESP 2015. Os resultados aqui apresentados devem ser interpretados em 

referência específica às próprias escolas e aos municípios avaliados, não servindo, portanto, como base para a 

generalização de inferências sobre as redes municipais.

6.1. – Abrangência

O SARESP 2015 avaliou 113.517 alunos de um total de 823 escolas distribuídas em 174 municípios do Estado de 

São Paulo. Foram dois dias de aplicação, com uma participação de 89% dos alunos previstos para o primeiro dia.

Tabela 22. – Participação dos Alunos das Redes Municipais por Ano/Série Avaliado e Período
(1º dia de aplicação)

Ano/Série Período Previsão Participação %

3º ano EF Diurno 56.044 49.489 88,3

5º ano EF Diurno 47.668 43.424 91,1

7º ano EF Diurno 12.270 10.715 87,3

9º ano EF Diurno 11.401 9.715 85,2

3ª série EM

Diurno 19 0 0,0

Noturno 244 174 71,3

Total 263 174 66,2

Total

Diurno 127.402 113.343 89,0

Noturno 244 174 71,3

Total 127.646 113.517 88,9

O quadro seguinte sumariza os dados relativos à participação das redes municipais de ensino.

Quadro 8. – Quadro Síntese – Redes Municipais – SARESP 2015

                      Quantidade

Alunos 113.517

Escolas 823

Diretores 823

Aplicadores 5.106

Fiscais 690

Pais de alunos 776

N° de turmas do Ensino do Fundamental 5.098

N° de turmas do Ensino Médio 8

Total de turmas avaliadas 5.106
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6.2. –  Resultados do 3º, 5º, 7º e 9º Anos do Ensino Fundamental e da 3ª Série do 
Ensino Médio

dando continuidade ao procedimento adotado na edição anterior do saresp, a avaliação de língua portuguesa 
e de matemática do 3º ano do ensino Fundamental foi realizada em 2015 com provas compostas por questões 
de resposta construída pelo aluno, e ensejam a oportunidade de aferir a aprendizagem básica em leitura e, em 
especial, o desenvolvimento das habilidades de escrita das crianças matriculadas no 3º ano. 

as provas de língua portuguesa e matemática, respondidas pelos alunos do 3º ano do ensino Fundamental, 
foram digitalizadas e corrigidas por especialistas. a metodologia de correção online, desenvolvida pela 
Fundação Vunesp envolveu1.022 corretores especialmente treinados para assinalar o resultado de 2.576.863  
itens de língua portuguesa e 3.791.617 itens de matemática.  os resultados foram processados adotando-se a 
metodologia já bem estabelecida no campo de avaliações em larga escala, e que já é utilizada nos demais anos/
série avaliados no saresp, a Teoria da resposta ao item (Tri). 

os resultados das redes municipais receberam o mesmo tratamento estatístico das escolas estaduais e tiveram 
seus níveis de proficiência estabelecidos na mesma escala métrica das edições anteriores do saresp e da prova 
Brasil/saeb, permitindo comparabilidade entre seus resultados e com os demais obtidos pelos alunos avaliados 

do estado de são paulo e do Brasil.

6.2.1. – Resultados em Língua Portuguesa

a Tabela 23 apresenta as médias de proficiência em língua portuguesa por anos/série avaliados, na redes 

municipais e na rede estadual. 

o Gráfico 21 representa as médias de proficiência em língua portuguesa, das redes municipais no saresp 2015, 

e o Gráfico 22 compara os resultados das redes municipais com a rede estadual. 

Tabela 23. – Médias de Proficiência por Ano/Série 
Língua Portuguesa – Redes Municipais e Rede Estadual – SARESP 2015

Ano/Série Redes Municipais Rede Estadual

3º ano EF 182,5 184,4

5º ano EF 205,2 212,7

7º ano EF 220,2 221,4

9º ano EF 240,6 237,8

3ª série EM 311,0 267,8
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Gráfico 21. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Redes Municipais – SARESP 2015 
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no saresp 2015,  

�� as médias de proficiência em Língua Portuguesa para as redes municipais variam, nas séries avaliadas, entre 182,5 

(3º ano do EF) e 311,0 (3ª série do EM), representando um acréscimo de 128 pontos em 10anos de escolaridade. A 

expectativa de avanço para este intervalo de tempo é de 125 pontos em relação ao nível Adequado; 

�� as médias de proficiência em Língua Portuguesa do 9º ano do EF e da 3ª série do EM das redes municipais são mais 

altas que as da rede estadual; 

�� a média de proficiência em Língua Portuguesa nas redes municipais aumenta com o aumento da escolaridade dos 

alunos. 
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o Gráfico 23 reúne as médias de proficiência apuradas em língua portuguesa nas seis últimas edições do 

saresp para as escolas das redes municipais. ele coloca em evidência uma razoável estabilidade das médias 

até 2014 e, em 2015,uma melhoria das médias, com destaque para a 3ª série do ensino médio que tem um 

aumento de 25 pontos. Também precisa ser lembrado que os dados do 3º ano do ensino Fundamental, cuja 

série histórica na métrica do saeb se inicia em 2014, não estão incluídos no gráfico.

o Gráfico 24 mostra o distanciamento das médias de proficiência em língua portuguesa, aferidas no saresp 

2015 nas redes municipais, em relação à expectativa dos níveis de proficiência Básico e adequado para os 

anos/série avaliados. 

o Gráfico 25 apresenta os percentuais de alunos classificados segundo os quatro níveis de proficiência 

adotados no saresp.

Gráfico 23. – Evolução Temporal das Médias de Proficiência
Língua Portuguesa – Redes Municipais – SARESP 2010 a 2015 
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Gráfico 24. – Distanciamento das Médias de Proficiência Aferidas em Relação à Expectativa do
Nível de Proficiência Adequado por Ano/Série Avaliado
Língua Portuguesa – Redes Municipais – SARESP 2015
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�� No SARESP 2015, as médias de proficiência em todos os anos/série superam as médias registradas no SARESP 2014.

�� Em 2015, a médias de proficiência aferidas em Língua Portuguesa para o 3º e o 5º anos do Ensino Fundamental e para 

a 3ª série do Ensino Médio nas redes municipais estão no nível Adequado, enquanto no 9º ano, o distanciamento em 

relação a esse nível (34 pontos) é menor do que o registrado em 2014. 

Gráfico 25. – Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência
Língua Portuguesa – Redes Municipais – SARESP 2015
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como se pode verificar pelo Gráfico 25, a classificação dos alunos das escolas municipais, segundo níveis de 

desempenho em língua portuguesa no saresp 2015, compõe um perfil em que a proficiência das populações 

avaliadas se distribui de modo a situar nos níveis Básico e superiores, no mínimo 80% dos alunos, em todos os 

anos e série avaliados. essa condição confere elevados percentuais de suficiência, quando se agrupam os dados 

referentes aos níveis Básico, adequado e avançado. 

É importante notar também o resultado da 3ª série do ensino médio, que, a exemplo do saresp 2014, situa a 

maioria dos alunos avaliados no nível adequado.

6.2.2. – Médias de Proficiência em Matemática

a Tabela 24 descreve as médias de proficiência em matemática, por anos/série avaliados nas redes municipaise 

na rede estadual em 2015. o Gráfico 26 mostra os resultados da proficiência em matemática, nas escolas 

municipaise estaduais. para permitir comparações com edições anteriores do saresp e com a rede estadual, foi 

também traçado o Gráfico 2. 

Tabela 24. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Matemática – Redes Municipais e Rede Estadual – SARESP 2015

Ano/Série Redes Municipais Rede Estadual

3º EF 202,8 216,0

5º EF 214,4 223,6

7º EF 230,0 227,4

9º EF 263,9 255,5

3ª EM 320,4 280,8

Gráfico 26. – Médias de Proficiência por Ano/Série 
Matemática – Redes Municipais – SARESP 2015
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Gráfico 27. – Comparação das Médias de Proficiência por Ano/Série 
Matemática – Redes Municipais e Rede Estadual – SARESP 2015
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�� As médias de proficiência em Matemática para as redes municipais variam, nos anos/série avaliados, entre 202,8 (3º 

ano do EF) e 320,4 (3ª série do EM), representando um acréscimo de quase 117 pontos na escala de referência de nível 

de proficiência em 10 anos de escolaridade, sendo que a expectativa de ganho, para esse intervalo de tempo, é de 150 

pontos em relação ao nível Adequado. 

�� Os dados mostram também que o desempenho dos alunos das redes municipais em Matemática, no SARESP 2015, 

tem um perfil equilibrado; as médias são mais altas à medida que a escolaridade avança.

�� Em relação à rede estadual, os resultados do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio são 

melhores, destacando-se a média da 3ª série do Ensino Médio que é 40 pontos superior à média da rede estadual.

os gráficos seguintes permitem analisar a evolução das médias de proficiência apuradas em matemática nas seis 

últimas edições do saresp para os alunos das redes municipais e o distanciamento das médias de proficiência 

aferidas no saresp 2015 em relação à expectativa dos níveis de proficiência Básico e adequado para os anos/

série avaliados em matemática.
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Gráfico 28. – Evolução Temporal das Médias de Proficiência
Matemática – Redes Municipais – SARESP 2010 a 2015

SARESP 
2010

SARESP 
2011

SARESP 
2012

SARESP 
2013

SARESP 
2014

SARESP 
2015

5º EF 202,7 210,1 209,4 205,9 207,2 214,4

7º EF 217,4 224,7 220,7 219,7 219,5 230,0

9º EF 248,9 254,2 251,5 250,4 249,3 263,9

3ª EM 285,3 279,2 290,9 299,9 295,0 320,4
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Gráfico 29. – Distanciamento das Médias de Proficiência Aferidas em Relação à Expectativa do
Nível de Proficiência Adequado por Ano/Série Avaliado

Matemática – Redes Municipais – SARESP 2015
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�� Em relação aos resultados da edição anterior, a média de proficiência em Matemática, em todos os anos/série avaliados 

no SARESP 2015, as médias das redes municipais são mais altas.

�� A média de proficiência em Matemática, em todos os anos/série avaliados no SARESP 2015, situa-se no intervalo do 

nível Básico.

�� As médias de proficiência em Matemática, registradas em 2015 para o 5º e o 7º anos do Ensino Fundamental das redes 

municipais, são as que mais se aproximam das correspondentes médias do nível Adequado, o padrão definido como 

o esperado no SARESP.
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o Gráfico 30 mostra a distribuição dos alunos das redes municipais nos níveis de proficiência adotados para 

o saresp. cabe observar que, em todos os anos/série, o maior percentual de alunos concentra-se no nível 

Básico, mas há significativa parcela de alunos no nível adequado. isso significa que nas redes municipais, o 

desempenho é classificado, como suficiente para, no mínimo:

 � 93,6% dos alunos da 3ª série do ensino médio;

 � 78,7% dos alunos do 9º ano de ensino Fundamental;

 � 69,8% dos alunos do 7º ano do ensino Fundamental;

 � 66,3% dos alunos do 5º ano do ensino Fundamental; 

 � 59,3% dos alunos do 3º anodo ensino Fundamental.

Gráfico 30. – Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência
Matemática – Redes Municipais – SARESP 2015
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6.3. –  Resultados Comparativos do SARESP com a Prova Brasil/Saeb –  
Redes Municipais 

os dados reunidos na Tabela 25 prestam-se a uma análise dos resultados das escolas das redes municipais do 

estado de são paulo no saresp de 2009 a 2015, com os resultados de avaliações nacionais levadas a cabo 

pelos órgãos federais. optou-se por balizar os dados com os resultados do saeb 2009 a 2013 – nacional 

e estadual, exceção feita à 3ª série do em/sp, cujos dados de 2013 não estão disponíveis – para as redes 

municipais do estado de são paulo – como estratégia para manter a comparação empregada em outros 

momentos desse relatório. 

Tabela 25. – Comparação das Médias de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática 
SARESP 2009 a 2015 e Prova Brasil/Saeb – Redes Municipais

Avaliações
Proficiência em Língua Portuguesa Proficiência em Matemática

5º EF 9º EF 3ª EM 5º EF 9º EF 3ª EM

prova Brasil/saeb – sp/rede 
municipal – 2009

191,6 242,9 n.d 215,0 246,3 n.d

prova Brasil/saeb – Brasil/rede 
municipal – 2009

181,4 236,3 n.d 201,4 239,2 n.d

SARESP 2009 192,5 242,3 284,7 201,9 259,6 287,8

SARESP 2010 190,3 233,4 275,6 202,7 248,9 285,3

prova Brasil/saeb – sp/rede 
municipal – 2011

195,9 245,8 n.d. 217,1 251,2 n.d

prova Brasil/saeb – Brasil/rede 
municipa l– 2011

183,9 233,5 n.d 202,7 240,2 n.d

SARESP 2011 196,2 234,3 268,6 210,2 254,2 279,2

SARESP 2012 200,1 233,1 284,5 209,4 251,5 290,9

prova Brasil/saeb – sp/rede 
municipal – 2013

205,3 244,2 n.d 223,9 249,7 n.d

prova Brasil/saeb – Brasil/rede 
municipal – 2013

187,3 234,4 253,8 202,5 238,9 261,4

SARESP 2013 196,8 229,7 283,3 205,9 250,4 299,9

SARESP 2014 198,4 234,1 285,4 207,2 249,3 295,0

SARESP 2015 205,2 240,6 311,0 214,4 263,9 320,4

n.d. – não divulgado

como se pode observar, em língua portuguesa o resultado do 5º ano do ensino Fundamental das escolas 

municipais no saresp 2015, supera os da prova Brasil/saeb – Brasil/rede municipal – 2013, e praticamente 

iguala a média prova Brasil/saeb – sp/rede municipal – 2013; no 9º ano do ensino Fundamental a média das 

escolas municipais do saresp, supera a média da prova Brasil/saeb 2013 – Brasil para as redes municipais.  

a média de língua portuguesa da 3ª série do ensino médio no saresp 2015 é quase 57 pontos mais alta que 

a prova Brasil/saeb – Brasil/rede municipal – 2013.
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em matemática, as médias do 5º e 9º anos do ensino Fundamental das escolas municipais no saresp 2015 

superam as da prova Brasil/saeb – Brasil/rede municipal – 2013, sendo que no 9º ano do ensino Fundamental 

a média das escolas municipais do saresp 2015, supera também a média da prova Brasil/saeb/rede municipal 

– 2013. na 3ª série do ensino médio, a situação é análoga à de língua portuguesa: a média das escolas 

municipais que participaram do saresp 2015 supera em quase 60 pontos a média de matemática prova Brasil/

saeb – Brasil/rede municipal – 2013.
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7. – RESULTADOS DO SARESP 2015 PARA AS ESCOLAS PARTICULARES 

os dados de participação e os resultados de proficiência de alunos a serem apresentados a seguir são das escolas 

particulares que aderiram ao saresp 2015. como essa participação se deu por meio de adesão voluntária das 

escolas particulares, não há, nessa avaliação, o objetivo específico de tratar esses resultados como uma amostra 

apropriadamente recortada da população de escolas particulares em são paulo. em consequência, os resultados 

aqui apresentados devem ser interpretados em referência específica às próprias escolas avaliadas, não servindo, 

portanto, como uma base para a generalização de inferências sobre a rede particular do estado de são paulo. 

cabe salientar que nesse sumário executivo apresentam-se os resultados consolidados, como se as escolas 

particulares compusessem uma rede, o que não é uma situação real em decorrência de suas relativas autonomia 

didática e condições diversas de gestão político-pedagógica. os resultados de cada escola particular participante 

da edição do saresp 2015 serão apresentados nos Boletins das escolas. 

os resultados das escolas particulares receberam o mesmo tratamento estatístico dispensado às redes públicas 

e tiveram níveis de proficiência estabelecidos na mesma escala métrica das edições anteriores do saresp e da 

prova Brasil/saeb, permitindo comparabilidade entre seus resultados com os demais do estado de são paulo e 

do Brasil. 

7.1. – Abrangência

na avaliação do saresp 2015, participaram 3.188 alunos vinculados a 25 escolas particulares. a maioria dos 

alunos advém do ensino Fundamental, período diurno, e a participação foi da ordem de 70%devendo ser 

considerado que a participação dos alunos do ensino médio foi de apenas 58% do total de alunos previstos, 

conforme Tabela 26.

Tabela 26. – Participação dos Alunos das Escolas Particulares por Ano/Série Avaliado e Período 
(1º dia de aplicação)

Ano/Série Período Previsão Participação %

3º ano EF diurno 1.240 877 70,7

5º ano EF diurno 1.021 751 73,6

7º ano EF diurno 1.060 765 72,2

9º ano EF diurno 940 678 72,1

3ª série EM diurno 203 117 57,6

Total Diurno 4.464 3.188 71,4

o Quadro 9 apresenta os dados relativos à quantidade de alunos, escolas, turmas do ensino fundamental e do 

ensino médio associados à rede particular de ensino que aderiu ao saresp 2015.
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Quadro 9. – Quadro Síntese – Escolas Particulares – SARESP 2015

Número

alunos 3.188

escolas 25

diretores 25

aplicadores   143 

Fiscais 15 

pais de alunos 17 

n° de turmas do ensino Fundamental 137

n° de turmas do ensino médio 6

Total de turmas avaliadas 143

7.2. –  Resultados do 3º, 5º, 7º e 9º Anos do Ensino Fundamental e da 3ª Série do 
Ensino Médio

as provas de língua portuguesa e matemática, respondidas pelos alunos do 3º ano do ensino Fundamental, foram 

digitalizadas e corrigidas por especialistas. a metodologia de correção online, desenvolvida pela Fundação Vunesp 

envolveu 1.022 corretores especialmente treinados para assinalar o resultado de 2.576.863 de itens de língua 

portuguesa e 3.791.617 itens de matemática.  os resultados foram processados adotando-se a metodologia já 

bem estabelecida no campo de avaliações em larga escala, e que já é utilizada nos demais anos/série avaliados no 

saresp, a Teoria da resposta ao item (Tri). 

os resultados das escolas particulares receberam o mesmo tratamento estatístico das escolas estaduais e tiveram 

seus níveis de proficiência estabelecidos na mesma escala métrica das edições anteriores do saresp e da prova 

Brasil/saeb, permitindo comparabilidade entre seus resultados e com os demais obtidos pelos alunos avaliados do 

estado de são paulo e do Brasil.

7.2.1. – Resultados em  Língua Portuguesa

a Tabela 27 apresenta as médias de proficiência em língua portuguesa por anos/série avaliados das escolas 

particulares e das escolas das redes municipais e da rede estadual. 

o Gráfico 31 descreve os resultados das médias de proficiência das escolas particulares, em língua portuguesa, 

no saresp 2015. o Gráfico 32 compara os resultados das escolas particulares com as redes municipais e com 

a rede estadual. 
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Tabela 27. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Escolas Particulares, Redes Municipais e Rede Estadual – SARESP 2015

Ano/Série Escolas Particulares Redes Municipais Rede Estadual

3º EF 213,3 182,5 184,4

5º EF 238,7 205,2 212,7

7º EF 262,6 220,2 221,4

9º EF 290,1 240,6 237,8

3ª EM 325,7 311,0 267,8

Gráfico 31. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Escolas Particulares – SARESP 2015
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Gráfico 32. – Comparação das Médias de Proficiência por Ano/Série
Língua Portuguesa – Escolas Particulares, Rede Estadual e Redes Municipais – SARESP 2015
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�� As médias de proficiência em Língua Portuguesa para as escolas particulares variam, nas séries avaliadas, entre 213,3 

(3º ano do EF) e 325,7 (3ª série do EM). 

�� A exemplo do que foi apurado em edições anteriores do SARESP, a diferença da média de proficiência entre as escolas 

particulares e a rede estadual para todos os anos avaliados em Língua Portuguesa, varia entre 26 e 58 pontos.

�� No SARESP 2015, a média de Língua Portuguesa do 3º ano do Ensino Fundamental situa-se no nível Avançado;em 

todas as demais séries avaliadas as médias de proficiência das escolas particulares estão no nível Adequado.

a classificação dos alunos das escolas particulares segundo níveis de desempenho em língua portuguesa no 

saresp 2015 tem um perfil como o que está representado no Gráfico 33. nele pode-se observar que a proficiência 

das populações avaliadas prevalece nos níveis adequado e avançado. essepadrão, identificado desde 2010, 

confere elevados percentuais de suficiência quando se agrupam os dados referentes aos níveis Básico, adequado 

e avançado, colocando em evidência um processo educativo cuja qualidade é mantida continuamente.

Gráfico 33. – Distribuição de Alunos por Nível de Proficiência
Língua Portuguesa – Escolas Particulares – SARESP 2015 (em %)
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�� As médias de proficiência em Língua Portuguesa para as escolas particulares variam, nas séries avaliadas, entre 213,3 

(3º ano do EF) e 325,7 (3ª série do EM).

�� As médias de proficência de todos os anos/série avaliados no SARESP 2015 situam-se no intervalo do nível Adequado.

�� No 3º ano do EF, 35% dos alunos possui proficiência que os classifica no nível Avançado; no 5º e 7º ano do EF esse 

percentual eleva-se a 40%.

�� Na 3ª série do EM, cerca de 72% dos alunos possui proficiência que os classifica no nível Adequado.

�� Nas escolas particulares, o desempenho é classificado no mínimo como Suficiente para cerca de 88% dos alunos da 3ª 

série do Ensino Médio e 83% dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.
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7.2.2. – Resultados em  Matemática

a Tabela 28 descreve as médias de proficiência em matemática, por anos/série avaliados, obtidas pelas escolas 

particularese fornece também os resultados das redes municipais e da rede estadual na edição do saresp 2015. 

os Gráficos 34 e 35 representam as médias de desempenho em matemática, por anos/série avaliados no 

saresp 2015, e a comparação com as redes estadual e municipais. em seguida, tem-se a representação gráfica 

da distribuição de alunos das escolas particulares segundo os níveis de proficiência do saresp.

Tabela 28. – Médias de Proficiência por Ano/Série
Matemática – Escolas Particulares, Redes Municipais e Rede Estadual – SARESP 2015

Ano/Série Escolas Particulares Redes Municipais Rede Estadual

3º EF 236,8 202,8 216,0

5º EF 246,3 214,4 223,6

7º EF 279,5 230,0 227,4

9º EF 321,1 263,9 255,5

3ª EM 355,8 320,4 280,8

Gráfico 34. – Médias de Proficiência por Ano/Série 
Matemática – Escolas Particulares – SARESP 2015
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Gráfico 35. – Comparação das Médias de Proficiência por Ano/Série
Matemática – Escolas Particulares, Rede Estadual e Redes Municipais – SARESP 2015
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Gráfico 36. – Distribuição de Alunos por Nível de Proficiência
Matemática – Escolas Particulares – SARESP 2014 (em %)
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�� As médias de proficiência em Matemática para as escolas particulares variam, nas séries avaliadas, entre 236,8 (3º ano 

do EF) e 355,8 (3ª série do EM). 

�� As médias de proficiência de todos os anos/série avaliados no SARESP 2015 dituam-se no intervalo Adequado.

�� No 3º ano do EF, 45% dos alunos possui proficiência que os classifica no nível Avançado. 
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�� No 5º,  7º e 9º anos do EF e na 3ª série do EM quase a metade dos alunos possui proficiência que os classifica no nível 

Adequado. 

�� Nas escolas particulares, os percentuais de alunos do 5º e 7º anos do EF que se classificam no nível Avançado é próximo 

de 30%, de outra parte, o desempenho é classificado no mínimo como Suficiente para cerca de 77% dos alunos da 3ª 

série do Ensino Médio e 73% dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.

7.3. –  Resultados Comparativos do SARESP com a Prova Brasil/Saeb –  
Escolas Particulares

os dados reunidos na Tabela 29 prestam-se a uma análise dos resultados das escolas particulares do estado 

de são paulo no saresp de 2009 a 2015, com os resultados de avaliações nacionais levadas a cabo pelos 

órgãos federais.

Tabela 29. – Comparação das Médias de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática
SARESP 2009 a 2015 e Prova Brasil/Saeb – Escolas Particulares

Avaliações
Proficiência em Língua Portuguesa Proficiência em Matemática

5º EF 9º EF 3ª EM 5º EF 9º EF 3ª EM

prova Brasil/saeb – Br/escolas 
particulares – 2009

220,2 278,6 310,1 240,7 293,9 329,2

prova Brasil/saeb – sp/escolas 
particulares – 2009

237,2 280,6 301,2 262,9 292,6 319,0

SARESP 2009 228,2 277,0 312,7 241,9 296,5 324,8

SARESP 2010 230,6 271,8 307,4 246,7 287,7 321,1

prova Brasil/saeb – Br/escolas 
particulares – 2011

222,7 282,1 312,7 242,8 298,3 332,8

prova Brasil/saeb – sp/escolas 
particulares – 2011

232,9 291,1 317,2 256,3 308,3 336,9

SARESP 2011 238,6 272,8 311,3 253,5 294,4 319,5

SARESP 2012 245,8 274,4 312,1 259,3 298,2 326,5

prova Brasil/saeb – Br/escolas 
particulares – 2013

229,6 280,8 306,1 244,5 293,8 321,4

prova Brasil/saeb – sp/escolas 
particulares – 2013

243,3 288,0 310,4 261,3 304,5 325,1

SARESP2013 241,1 270,0 310,2 252,1 298,9 322,6

SARESP 2014 238,4 276,3 313,1 252,3 299,4 323,7

SARESP 2015 238,7 290,1 325,7 246,3 321,1 335,3

as médias obtidas pelos alunos do 5º ano, em língua portuguesa e em matemática, na edição do saresp 2015, 
são superiores às médias das escolas particulares observadas no saeb 2013 - nível nacional, mas não alcançam 
as médias das escolas particulares de são paulo.
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a média alcançada pelos alunos do 9º ano do eF, em língua portuguesa, no saresp 2015, é superior às médias 
nacionais e estaduais da prova Brasil/saeb 2013 das escolas particulares. o resultado de matemática do 9º ano 
do eF supera os resultados nacionais obtidos pelas escolas particulares no saeb 2013, mas não alcança a média 
das escolas particulares de são paulo.

as médias de língua portuguesa e de matemática do ensino médio, no saresp 2015, são mais altas que a da 
prova Brasil/saeb 2013 obtida pelas escolas particulares nacionais e estaduais. 



CONSIDERAÇÕES  
FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

a secretaria da educação do estado de são paulo – see/sp realizou, em 2015, a 18ª edição do sistema de 

avaliação de rendimento escolar do estado de são paulo – saresp, caracterizada como uma avaliação externa 

da educação Básica, aplicada desde 1996. 

a avaliação foi realizada em novembro de 2015 e seu planejamento considerou como referência a previsão de 

participação de um total de 1.291.399 alunos, dos quais 1.137.858 (88,1%), estão matriculados em 5.017 

escolas da rede estadual administrada pela see/sp. 

na edição do saresp 2015, participaram 113.517 alunos distribuídos em 823 escolas de redes municipais, 

18.018 alunos das 194 escolas Técnicas estaduais – eTe – administradas pelo centro estadual de educação 

Tecnológica “paula souza” e vinculadas à secretaria estadual de desenvolvimento do estado de são paulo, e 

3.188 alunos de 25 escolas particulares.

o saresp é uma avaliação de larga escala em que a maioria das medidas é censitária. Quando necessário, 

o saresp utiliza um plano amostral que reproduz a composição do sistema em avaliação e para tanto, a 

concepção do plano amostral considera o tipo de atendimento das escolas, as diretorias de ensino, a dimensão 

e o nível de proficiência do alunado. dessa forma, o saresp ajusta-se ao critério que define uma avaliação de 

larga escala no que respeita à utilização de procedimentos de amostragem.

como avaliação de sistema educacional, entre as finalidades do saresp estão a oferta de subsídios para a 

gestão educacional, a organização de programas de formação continuada do magistério, o planejamento 

escolar e o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola. Tendo em conta essas responsabilidades, o 

saresp incorpora um conjunto de procedimentos que fortalecem a sintonia entre a avaliação e as prioridades 

educacionais da gestão da secretaria da educação do estado de são paulo.

o saresp 2015 consolida a aplicação, para o 3º ano do ensino Fundamental da mesma metodologia que 

adota para a obtenção de resultados do 5º, 7º e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio. 

assim, a proficiência em língua portuguesa e matemática está ancorada na escala do saeb e seus resultados 

são descritos na escala do saresp, como se faz tradicionalmente para a avaliação do 5º, 7º e 9º anos do ensino 

Fundamental e da 3ª série do ensino médio.

para que isso seja possível, a avaliação do 3º ano do ensino Fundamental incorpora itens de múltipla escolha 

e de resposta construída pelos alunos e o processamento dos resultados exige procedimentos de correção e 

recursos de tecnologia específicos, que garantem a qualidade dos resultados.

Quanto aos resultados do desempenho escolar, o saresp 2015 demonstra uma evolução positiva, em língua 

portuguesa e em matemática, evidenciada pelo incremento das médias de proficiência em todos os anos/série, 

exceção feita a língua portuguesa no 3º ano do ensino Fundamental.

as médias de proficiência aferidas para o 3º e o 5º anos do ensino Fundamental em língua portuguesa situam-

se no nível adequado, e desta forma atendem à expectativa definida para o desempenho no saresp, nos demais 

anos/série escolares avaliados; o distanciamento das médias em relação a esse nível é menor do que o registrado 

em 2014, devendo ser destacado que a melhoria do desempenho do 9º ano do ensino Fundamental alcançada 

em 2015, reduz significativamente o distanciamento da média de proficiência em relação ao nível adequado.
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em matemática, as médias de proficiência em todos os anos/série avaliados no saresp 2015 são, no mínimo, 7 

pontos mais altas, sendo que o maior incremento foi registrado para o 7º ano do ensino Fundamental; 

a melhoria das médias altera o perfil de distribuição dos alunos. em língua portuguesa, a distribuição dos 

alunos do 3º , 5º, 7º  e 9º anos do ensino Fundamental e da 3ª série do ensino médio concentra os percentuais 

mais elevados nos níveis Básico e adequado.

em matemática, no saresp 2015,o padrão de distribuição dos alunos do 3º ano do ensino Fundamental registra 

percentuais mais elevados nos níveis adequado e avançado, o 5º ano do ensino Fundamental concentra essa 

distribuição nos níveis Básico e adequado. É importante ainda registrar a evolução muito positiva do 7º ano do 

ensino Fundamental, em que o nível Básico reúne o maior contingente de alunos, o acentuado decréscimo do 

contingente alocado no nível abaixo do Básico registrado para o 9º ano do ensino Fundamental e o fato de que, 

em 2015, quase a metade dos alunos da 3ª série, classifica-se no nível Básico.

os resultados do saresp 2015 por região metropolitana apontam algumas diferenças regionais, que podem 

ser úteis ao planejamento de ações de melhoria da educação Básica paulista. acompanhando a tendência 

anteriormente identificada, as regiões metropolitanas de campinas (rmc) e do Vale do paraíba e litoral norte 

(rm Vale) e o interior registram melhor desempenho quando comparadas às regiões metropolitanas de são 

paulo e da Baixada santista.

o saresp é uma avaliação educacional de larga escala que possui diferenciais importantes, a começar da matriz 

de referência, que se destaca pela clareza com que estabelece a temática da avaliação e pela precisão com que 

descreve o que é que está sendo investigado em cada componente curricular e anos/série escolar avaliados. para 

além desses diferenciais, ao estabelecer a expectativa do domínio pleno dos conteúdos, das competências e das 

habilidades, o saresp faz valer o compromisso do estado com a qualidade da educação Básica. 
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ANEXO I
NOTA TÉCNICA
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ESTUDO DO POSSÍVEL IMPACTO DA “ESQUIVA COLETIVA” NO CÁLCULO DA MÉDIA 
DE PROFICIÊNCIA NO SARESP 2015

um estudo de caso do impacto da não realização da avaliação – edição/2015, no desempenho médio no 

saresp 2015 foi realizado para as disciplinas de língua portuguesa e matemática do 3º, 5º e 9º anos do ensino 

Fundamental e da 3ª série do ensino médio nas escolas estaduais. o estudo envolveu:

 � identificação das escolas e do período das turmas impossibilitadas de participar no saresp 2015; e

 � recálculo do desempenho médio no saresp 2014, retirando turmas equivalentes das escolas 

impossibilitadas de participar do saresp 2015.

com isso foi possível estimar a diferença no desempenho: ‘saresp 2014 “escolas onde não houve possibilidade 

de aplicação” – saresp 2014 Total’, que configura o indicador de possível impacto do processo de recusa de 

participação no saresp 2015. 

os gráficos seguintes, de 1 a 32, mostram os resultados desse estudo de caso, por diretoria de ensino e por 

município para cada ano escolar.

I. –  Estudo sobre o impacto na média de proficiência do 3º ano do Ensino 
Fundamental

I.1. – Língua Portuguesa:

Gráfico 1 – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Língua Portuguesa – 3ª série do Ensino Médio
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Gráfico 2. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana 
Língua Portuguesa – 3º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 3. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Língua Portuguesa – 3º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 4. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Língua Portuguesa – 3º ano do Ensino Fundamental
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 121.007 192,5

excluindo efeito “impossibilidade de participar” 119.377 192,6

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA 0,1

I.2. – Matemática:

Gráfico 5. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Matemática – 3º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 6. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana Matemática –  
3º ano do Ensino Fundamental 
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Gráfico 7. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Matemática – 3º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 8. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Matemática – 3º ano do Ensino Fundamental
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 123.029 213,4

excluindo efeito “impossibilidade de participar” 120.738 213,6

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA 0,2
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II. –  Estudo sobre o impacto na média de proficiência do 5º ano do Ensino 
Fundamental

II.1. – Língua Portuguesa:

Gráfico 9. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Língua Portuguesa – 5º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 10. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana 
Língua Portuguesa – 5º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 11. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Língua Portuguesa – 5º ano do Ensino Fundamental

0

2

4

6

8

10

12

14

244 336 100 581 669 239 209 379D
ife

re
nç

a 
no

 D
es

em
pe

nh
o

MUNICÍPIO

Código Nome Código Nome

244 campinas 669 sorocaBa

336 GuarulHos 239 caieiras

100 são paulo 209 Bauru

581 riBeirão pires 379 iTaQuaQueceTuBa

Gráfico 12. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Língua Portuguesa – 5º ano do Ensino Fundamental
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 118.254 203,7

excluindo efeito “impossibilidade de participar” 116.002 203,8

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA 0,1
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II.2. – Matemática:

Gráfico 13. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 14. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana 
Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 15. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 16. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 118.194 216,5

excluindo efeito “impossibilidade de participar” 115.299 216,8

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA 0,3
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III. –  Estudo sobre o impacto na média de proficiência do 9º ano do Ensino 
Fundamental

III.1. – Língua Portuguesa:

Gráfico 17. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Língua Portuguesa – 9º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 18. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana 
Língua Portuguesa – 9º ano do Ensino Fundamental

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

São Paulo Baixada Campinas Vale e Lit. Norte Interior

D
ife

re
nç

a 
no

 D
es

em
pe

nh
o

REGIÃO



Sumário Executivo 
SARESP 2015

88 • o saresp 2015

Gráfico 19. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Língua Portuguesa – 9º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 20. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Língua Portuguesa – 9º ano do Ensino Fundamental
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 384.227 231,7

excluindo efeito “impossibilidade de participar” 364.087 231,7

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA 0,0

III.2. – Matemática:

Gráfico 21. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 22. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana 
Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 23. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental
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Gráfico 24. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 384.227 243,4

excluindo efeito “impossibilidade de participar” 366.032 243,5

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA 0,1

IV. - Estudo sobre o impacto na média de proficiência da 3ª série do Ensino Médio

IV.1. – Língua Portuguesa:

Gráfico 25. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Língua Portuguesa – 3ª série do Ensino Médio
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Gráfico 26. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana          
Língua Portuguesa – 3ª série do Ensino Médio
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Gráfico 27. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Língua Portuguesa – 3ª série do Ensino Médio
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492 osasco                                                                                    581 riBeirão pires                                                                            379 iTaQuaQueceTuBa                                                                           

438 marília                                                                                   645 são JosÉ dos campos                                                                       

Gráfico 28. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Língua Portuguesa – 3ª série do Ensino Médio
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626 sanTo andrÉ                                                                               278 coTia                                                                                     310 Franca                                                                                    
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Rede Estadual Nº de Alunos Média de 
Proficiência

Todos alunos 337.548 265,7

excluindo alunos das escolas com “esquiva coletiva” 319.130 265,6

DIFERENÇA NA MÉDIA DE PROFICIÊNCIA -0,1

IV.2. – Matemática:

Gráfico 29. – Diferença média de desempenho estimada por Diretoria de Ensino 
Matemática – 3ª série do Ensino Médio

10312

10317
10603

20308

20601

21001

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

101 01 101 02 101 04 102 05 102 07 102 08 102 10 102 11 103 12 103 14 103 16 103 17 103 18 104 01 104 02 104 03 105 01 105 02 105 03 106 01 106 02 106 03 106 06 107 01 107 02 107 03 107 04 107 06 201 02 201 03 202 02 202 04 202 05 202 06 202 07 202 08 203 01 203 02 203 03 203 04 203 05 203 06 203 07 203 08 203 10 203 11 203 13 204 01 204 03 204 04 204 07 204 08 204 09 204 10 204 11 204 13 204 15 204 17 204 19 205 01 205 02 205 04 205 06 205 07 205 09 205 10 205 11 205 12 206 01 206 02 206 04 207 01 207 02 207 03 207 04 207 10 207 11 208 01 208 02 208 03 208 04 209 01 209 04 209 08 209 09 210 01 210 03 210 04 210 06 211 01 211 02

D
ife

re
nç

a 
no

 D
es

em
pe

nh
o

REDE

Código Nome Código Nome

20308 sorocaBa                                                                                  20601 Bauru                                                                                     

10317 sul 1                                                                                     21001 assis                                                                                     

10312 cenTro oesTe                                                                              10603 sanTo andrÉ                                                                               

Gráfico 30. – Diferença média de desempenho estimada por Região Metropolitana         
Matemática – 3ª série do Ensino Médio
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Gráfico 31. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto positivo 
Matemática – 3ª série do Ensino Médio

0

2

4

6

8

10

12

14

310 664 379 492 416 581 438 645 717 633 535 156 209 239 611 245

D
ife

re
nç

a 
no

 D
es

em
pe

nh
o

MUNICÍPIO

Código Nome Código Nome Código Nome

310 Franca 438 marília 379 iTaQuaQueceTuBa

664 serTãoZinHo 209 Bauru 416 lençÓis paulisTa

239 caieiras 717 VoToranTim 611 sanTa cruZ das palmeiras

492 osasco 156 aGudos 245 campo limpo paulisTa

633 sanTos 535 piracicaBa 645 são JosÉ dos campos

581 riBeirão pires   

Gráfico 32. – Diferença média de desempenho estimada por município – Impacto negativo 
Matemática – 3ª série do Ensino Médio
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

com os resultados desse estudo sistemático sobre o efeito da não participação de algumas escolas na 18ª edição 

do saresp, para todos os anos e série avaliados, é possível verificar que não houve diferença significativa para 

os níveis de proficiência em língua portuguesa e matemática por diretoria de ensino, região metropolitana e 

interior, bem como, sobre a média geral de proficiência da rede estadual. 

somente quando o resultado é analisado para o nível “município” (determinação da média de proficiências das 

escolas estaduais de um determinado município) encontrou-se uma diferença relevante para a cidade de iperó, 

tanto para a média de proficiência em língua portuguesa quanto para matemática. 

o município de cotia não apresenta resultado para o 5º ano, quando se excluem as escolas que “não 

participaram” na avaliação de 2014.  esse é um caso particular, pois o município de cotia apresenta apenas 

uma escola em que 16 alunos foram avaliados. 

para as demais as diferenças observadas são todas pequenas (inferiores a 0,1%), levando-se em conta que esses 

resultados estão na escala (250,50).
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PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA

crição 

os alunos situados nesse nível leem realizam tarefas de leitura de textos curtos com estrutura narrativa que lhes é familiar, sendo capazes 

de selecionar palavras no texto de uma cantiga e de localizar informação pontuais em um poema.

nesse nível, quando respondem às tarefas de leitura, os alunos do 3º ano do ensino Fundamental demonstram ter desenvolvido as 

habilidades de localizar e deinferir informações em textos informativos, com apoio de figuras. 

nesse nível, quando respondem às tarefas de leitura, os alunos do 3º ano do ensino Fundamental demonstram ter desenvolvido as 

habilidades de identificar a finalidade de um trecho de texto simples, comum em seu cotidiano (receita culinária) e de inferir informação 

subentendida em uma história de humor. 

3º 
ANO

FUNDAMENTAL

EN
SI

N
O

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA

crição 

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para os anos iniciais do ensino fundamental. 

leem textos curtos com estrutura narrativa previsível e assuntos familiares. em muitos casos, a ilustração é um fator decisivo para a 

compreensão do texto verbal. Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam conhecimentos escolares básicos, derivados da 

aprendizagem durante o processo de alfabetização, como o reconhecimento de gêneros por seu formato ou do público-alvo de um texto, 

pelo uso específico da linguagem, a localização de informações pontuais no início de textos ou a compreensão global do assunto de texto 

devido à proximidade com seu conhecimento cultural.

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para o ano que frequentam. leem textos 

de diferentes gêneros adequados para a faixa etária, mesmo que com estruturas e assuntos familiares. Quando respondem às tarefas de 

leitura, mobilizam conhecimentos escolares, principalmente aqueles relativos aos procedimentos de leitura como a análise das condições de 

produção/recepção dos textos e a reconstrução dos sentidos dos textos. neste nível, observa-se habilidades de identificação do sentido de 

vocábulos, no contexto do texto, além da localização, sequenciação e inferência de informações. Verifica-se, também, o estabelecimento de 

relações simples entre as partes do texto em tarefas de causa/consequência ou de recuperação de um referente explícito e a familiaridade 

com elementos mais básicos constitutivos de gêneros literários. 

5º 
ANO

FUNDAMENTAL
EN

SI
N

O
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os alunos situados nesse nível realizam as tarefas de leitura esperadas para o ano que frequentam. leem textos de diferentes gêneros 

adequados para a faixa etária com estruturas e assuntos variados. Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam conhecimentos 

escolares, principalmente aqueles relativos à análise de relações entre os elementos do texto e de construção de efeitos de sentido, além 

daquelas apresentadas nos níveis anteriores como as de condições de produção/recepção de textos e de reconstrução dos sentidos dos 

textos. cada texto proposto para a leitura é compreendido por suas características específicas e intrínsecas. É marcante a resolução de 

tarefas que solicitam a identificação dos efeitos de sentido produzidos pelo uso intencional de palavras, expressões, recursos expressivos 

variados, pontuação etc. e que demandam a compreensão global do texto associada a cada aspecto particular do enunciado. a aplicação 

de categorias sobre os usos da língua e sobre a construção do texto literário também começa a se delinear como objeto de referência. 

a relação com o texto literário se amplia, à medida que os alunos buscam na análise de sua construção atribuir-lhe novos significados. 

a diferença que marca o nível, em relação ao anterior, é a inferência, ou seja, a mobilização de conhecimentos escolares estruturados, 

previstos para o ano, com a finalidade de explicar os processos de construção dos textos lidos. 

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura além do esperado para o ano que frequentam. leem textos mais complexos e 

longos. Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam conhecimentos mais estruturados, principalmente aqueles relativos à aplicação 

de categorias sobre os usos da língua, ao conhecimento de aspectos de natureza gramatical e sobre a construção do texto literário.

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para os quarto e quinto anos do ensino 

fundamental. leem textos curtos com estrutura previsível e assuntos familiares. realizam tarefas de leitura aplicando conhecimentos 

escolares adquiridos nos anos iniciais, e localizam informações explícitas que não exigem a compreensão global do texto. 

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para o ano que frequentam. leem textos de 

diferentes gêneros adequados para a faixa etária, mesmo que com estruturas e assuntos não familiares. Quando respondem às tarefas de 

leitura, mobilizam conhecimentos escolares, principalmente aqueles relativos aos procedimentos de leitura como a análise das condições 

de produção/recepção de textos e a reconstrução dos sentidos dos textos e da textualidade. demonstram conhecimento de algumas 

regras gramaticais e dos principais elementos constituintes da narrativa literária. o diferencial desse nível, em relação ao anterior, é o 

desenvolvimento da competência compreensiva, na resolução de problemas que exigem a identificação das informações solicitadas, em 

contextos únicos de produção textual.

7º 
ANO

FUNDAMENTAL

EN
SI

N
O
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os alunos situados nesse nível realizam as tarefas de leitura esperadas para o ano que frequentam. leem textos de diferentes gêneros 

adequados para a faixa etária com estruturas e assuntos variados. Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam conhecimentos 

escolares mais complexos, aplicando-os na resolução dos problemas propostos. os usos da língua começam a se delinear como objeto de 

análise pela transposição de conceitos gramaticais e nomenclaturas específicas da área. o texto literário é compreendido pela aplicação 

de categorias da teoria literária. os textos opinativos e as estratégias argumentativas também são objetos de análise. a diferença de 

desempenho desse nível, em relação aos anteriores, é aplicação dos conhecimentos escolares previstos no currículo para o ano para atribuir 

novos sentidos aos textos lidos, com base na relação entre as informações, na compreensão global do texto que mobiliza avaliação relativa 

ao conteúdo e a forma, o que amplia a capacidade de fazer inferências em textos de diferentes gêneros e que tratam de assuntos diversos.  

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura além do esperado para o ano que frequentam. leem textos mais complexos e 

longos. Quando respondem às tarefas de leitura, compreendem informações implícitas, associadas a aspectos específicos de gêneros como 

mapas, gráficos e artigos historiográficos, direcionados a diferentes públicos. mobilizam, também, conhecimentos mais estruturados, 

principalmente aqueles relativos à aplicação de categorias sobre os usos da língua e sobre a construção do texto literário.

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para os sexto e sétimo anos do ensino 

Fundamental. leem textos curtos com estrutura previsível e assuntos familiares. localizam informações explícitas no texto ou aplicam 

conhecimentos escolares básicos, adquiridos em anos anteriores. 

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para o ano que frequentam. leem textos 

de diferentes gêneros adequados para a faixa etária com estruturas e assuntos não familiares. Quando respondem às tarefas de leitura, 

mobilizam conhecimentos escolares, principalmente aqueles relativos aos procedimentos de leitura como a análise das condições de 

produção/recepção de textos e a reconstrução dos sentidos dos textos e da textualidade. demonstram conhecimento de algumas regras 

gramaticais e dos principais elementos constituintes da narrativa literária. o diferencial desse nível, nesse ano escolar, é o desenvolvimento 

de uma competência compreensiva, na resolução de problemas que exigem a identificação das informações solicitadas, em contextos 

únicos de produção textual.

9º 
ANO

FUNDAMENTAL

EN
SI

N
O
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os alunos situados nesse nível realizam as tarefas de leitura esperadas para o ano que frequentam. leem textos de diferentes gêneros 

adequados para a faixa etária com estruturas e assuntos variados, e realizam tarefas de leitura complexas que envolvem três aspectos 

simultâneos: formulação de hipóteses sobre os significados do texto; reformulação das hipóteses iniciais, considerando as características 

do gênero; e construção de sínteses parciais de partes do texto para aferir suas respostas. cada texto proposto é compreendido por suas 

características específicas e intrínsecas. Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam conhecimentos escolares, aplicando-os na 

resolução dos problemas propostos. nessas tarefas, o leitor precisa relacionar a informação do texto com conhecimentos provenientes 

de outras fontes externas ao texto. outra conquista é a habilidade de justificar ou explicar um conhecimento por meio de conceitos 

específicos da área, determinando o porquê do conhecimento requerido. os usos da língua são objeto de análise pela transposição de 

conceitos gramaticais e nomenclaturas específicas da área. o texto literário é compreendido pela aplicação de categorias da teoria literária. 

os textos opinativos também são objetos de análise. a diferença de desempenho desse nível, em relação aos anteriores, é aplicação dos 

conhecimentos escolares previstos no currículo para o ano para atribuir novos sentidos aos textos lidos, com base na relação entre as 

informações, na compreensão global do texto que mobiliza avaliação relativa ao conteúdo e a forma, o que amplia a capacidade de fazer 

inferências em textos de diferentes gêneros, inclusive literários, e que tratam de assuntos diversos. 

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura, além do esperado para o ano que frequentam. leem textos mais complexos. 

mobilizam, também, conhecimentos mais estruturados, principalmente aqueles relativos à aplicação de categorias sobre os usos da língua 

e sobre a construção do texto literário.

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA

 
os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para o nono ano do ensino Fundamental. 

localizam informações explícitas no texto ou aplicam conhecimentos escolares básicos, adquiridos em anos anteriores, que podem ser 

mobilizados por meio de reconhecimento e compreensão. demonstram conhecimento de algumas regras gramaticais e dos principais 

elementos constituintes da narrativa literária. 

os alunos situados nesse nível realizam tarefas de leitura mais relacionadas ao que se espera para a série que frequentam. leem textos de 

diferentes gêneros com estruturas e assuntos não familiares. Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam conhecimentos escolares, 

principalmente aqueles relativos aos procedimentos de leitura como a análise das condições de produção/recepção de textos e a reconstrução 

dos sentidos dos textos e da textualidade. aplicam seus conhecimentos básicos de análise gramatical e da construção do texto opinativo e 

literário. o diferencial desse nível, em relação ao anterior, é o desenvolvimento de uma competência compreensiva, na resolução de problemas 

que exigem a inferência das informações solicitadas, em contextos únicos de produção textual.

3ª 
SÉRIE
MÉDIO

EN
SI

N
O
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os alunos situados nesse nível realizam as tarefas de leitura esperadas para a série que frequentam. leem textos de diferentes gêneros 

e realizam tarefas de leitura complexas que envolvem três aspectos simultâneos: formulação de hipóteses sobre os significados do texto; 

reformulação das hipóteses iniciais, considerando os determinantes linguísticos da situação de interlocução; e construção de sínteses 

parciais com base na aplicação de conhecimentos. cada texto proposto é compreendido por suas características específicas e intrínsecas. 

observa-se a presença de inferências, a partir de determinados conhecimentos da área. são conexões entre uma proposição dada, de 

caráter geral, e uma proposição específica ou conclusão. essa conclusão é particular à situação proposta, não podendo ser generalizada. 

Quando respondem às tarefas de leitura, mobilizam seus conhecimentos adquiridos na escola, aplicando-os na resolução dos problemas 

propostos. nelas, o leitor precisa relacionar a informação do texto com conhecimentos provenientes de fontes externas a ele. outra 

conquista é a habilidade de justificar ou explicar um conhecimento por meio de conceitos específicos da área, determinando o porquê do 

conhecimento requerido. os usos da língua são objeto de análise pela transposição de conceitos gramaticais e nomenclaturas específicas da 

área. o texto literário é compreendido pela aplicação de categorias da teoria literária. os textos opinativos e as estratégias argumentativas 

também são objetos de análise. o mais importante é o domínio do texto literário, de sua expressividade, de seu caráter polifônico e 

dialógico, muito além de sua análise estrutural. agora, o texto literário é compreendido no âmbito de seu campo de produção e recepção. 

a diferença de desempenho desse nível, em relação aos anteriores, é a aplicação de conceitos específicos da área e a avaliação crítica do 

conhecimento requerido. 

os alunos situados nesse nível leem textos mais complexos, e mobilizam conhecimentos mais estruturados, principalmente aqueles relativos 

à transposição de determinadas categorias gramaticais e literárias, para resolver as tarefas de leitura.
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crição 

os alunos do 3º ano do ensino Fundamental classificados neste nível da escala de proficiência, trabalham com problemas cuja solução 

dependia, entre outras, do desenvolvimento das habilidades de identificar, reconhecer, efetuar cálculos e de resolver problemas simples que 

requerem a leitura de gráficos e tabelas. portanto, demonstram ser capazes de ler gráficos de coluna simples, identificar informações em 

um calendário e de localizar dados expressos em tabelas de coluna simples.

os alunos do 3º ano do ensino Fundamental classificados neste nível da escala de proficiência, demonstram ter desenvolvido habilidades de 

utilizar regras do sistema de numeração decimal para produzir escritas numéricas, identificar regularidades de sequências numéricas,organizar 

escritas numéricas em ordem crescente, decompor um número da ordem de dezenas, utilizar as operações de adição e de adição com 

reserva no cálculo do total de objetos de duas coleções, de calcular o resultado de uma subtração sem recurso e de resolver problemas 

que envolvem o cálculo de valores de cédulas e moedas e ainda, demonstram conhecer a operação de multiplicação. são também capazes 

de identificar a localização de objeto, com base num dado referencial,de reconhecer o cilindro entre formas geométricas tridimensionais. 

os alunos do 3º ano do ensino Fundamental classificados neste nível da escala de proficiência, demonstram ter desenvolvido habilidades 

para resolver situações-problema cujos dados estão expressos em gráfico de coluna simples, ou que envolvem uma adição e uma 

subtração. 

os alunos do 3º ano do ensino Fundamental classificados neste nível da escala de proficiência, demonstram ter desenvolvido habilidades 

para resolver problemas envolvendo unidades de medida não convencionais (palmo). 
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os alunos, neste nível da escala de proficiência, trabalham com problemas cuja solução dependia, entre outras, do desenvolvimento das 

habilidades de identificar, reconhecer, efetuar cálculos e resolver problemas simples. portanto, demonstram ser capazes de identificar um 

elemento de uma sequência representado na reta numérica (razões e números pequenos); o horário mostrado em um relógio digital; 

o formato de um cubo; de calcular a soma de dois números naturais com até quatro algarismos e de localizar informações em gráfico 

de colunas simples. Também, se mostram aptos a resolver problemas elementares envolvendo fração como forma de representar parte/

todo; áreas de figuras na malha quadriculada; operações de adição e multiplicação com cédulas e moedas na escrita decimal.

neste nível, os alunos demonstram ter desenvolvido, principalmente as habilidades de reconhecer, identificar, localizar, efetuar cálculos, 

decompor números e resolver problemas. assim, são capazes de identificar o horário em um relógio analógico, o valor faltante que 

torna a soma verdadeira, o número que representa a posição de um ponto na reta numerada ou a posição de um número em uma 

reta; um número a partir da sua decomposição polinomial (e vice-versa), assim como o valor posicional de um determinado algarismo 

que compõe um número; um elemento de uma sequência (razões maiores que 10 unidades) e um único elemento de uma sequência 

numérica simples decrescente. reconhecer figuras planas e associar um objeto real a um sólido geométrico. realizar as quatro operações 

fundamentais (com baixo número de algarismos). resolver problemas de cálculo de valores de cédulas e moedas em situação de compra, 

venda e equivalência de valores; adição e subtração de números naturais ou decimais, além da multiplicação de números naturais com 

diferentes significados; a interpretação de informações a partir de dados apresentados em gráficos de colunas ou tabelas de dupla 

entrada e a transformação de unidades de medidas comuns (Kg e g; Km, m e cm; L e mL).

os alunos com tal proficiência demonstram ter desenvolvido as habilidades de reconhecer e identificar, calcular e resolver problemas. dessa 

forma, conseguem identificar as mesmas situações descritas no nível anterior, porém em casos mais sofisticados, além destes são capazes de 

identificar a fração decimal correspondente a um número cuja representação decimal está expressa até décimos; a posição de um número 

decimal (com duas casas) na reta numérica e a ordem de grandeza de um número natural. calcular o perímetro de figuras desenhadas 

em malha quadriculada; determinam 25% ou 50% de uma determinada quantidade e resolvem problemas envolvendo operações com 

números decimais em situações de compra e venda; leitura de uma tabela pictórica; transformação de unidades de medida de tempo; 

adição e subtração ou multiplicação e divisão em um mesmo problema; os diversos significados das quatro operações fundamentais e o 

cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada.

o grupo de estudantes, caracterizados por este nível de proficiência, trabalham em questões envolvendo dentre outras as habilidades de 

calcular, identificar e de resolver problemas. demonstram ser capazes de identificar semelhanças e diferenças entre polígonos; padrões 

geométricos e relacionam um número racional as suas diferentes representações: fracionária, decimal e percentual. estimar a medida de 

grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. resolver problemas envolvendo a identificação de frações equivalentes; o 

uso correto de medidas padronizadas; estimam a área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada que possuem um dos lados 

curvo; a comparação entre áreas desenhadas em malha quadriculada, a equivalência entre unidades de medidas usuais de volume e o 

cálculo total de um custo envolvendo valores fixos e variáveis.
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os alunos situados nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para a série anterior, 

tais como identificar sequências numéricas e resolver problemas com números decimais envolvendo diferentes significados da adição 

ou subtração. nos problemas mais voltados ao que se espera para o ano que frequentam, são capazes de identificar formas planas e 

espaciais em situações do cotidiano e por meio de suas representações em desenhos e em malhas. ler dados e informações apresentados 

em um gráfico de barras ou tabela simples. resolver problemas envolvendo a interpretação de gráficos de colunas e as principais ideias de 

multiplicação e divisão de dois números.

neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de reconhecer, identificar, 

distinguir e resolver problemas. demonstram capacidades de identificar, interpretar e comparar informações apresentadas em tabelas e 

gráficos; identificar o gráfico de colunas ou setores correspondente a uma tabela, essa correspondência também pode ser feita com gráfico de 

linha, porém com tabelas simples; a simetria reflexão dados os eixos; figuras espaciais a partir de suas planificações; realizar medidas usando 

padrões e unidades não convencionais ou de outros sistemas de medida e contagem por meio da utilização do diagrama de árvore (dado no 

problema). calcular o valor da incógnita de uma equação do 1º grau apresentada em linguagem corrente um ditado de operações. distinguir 

figuras planas e espaciais. resolver cálculos simples envolvendo grandezas proporcionais (direta e inversa). resolver problemas que envolvem as 

quatro operações fundamentais; a relação entre unidades de medida; a determinação de um evento mais provável que outro e a multiplicação 

com o significado de combinatória.

os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram o desenvolvimento das habilidades de identificar e reconhecer, determinar, 
calcular e de resolver problemas. assim, se mostram capazes de identificar a decomposição polinomial de um número da ordem de milhão 
contendo algarismos zeros em sua composição; o algarismo que possui maior valor posicional; representações decimais de frações e de 
unidades de volume; a escrita em linguagem corrente de uma expressão algébrica; a expressão algébrica que representa um problema; 
frações equivalentes e o gráfico de linha que representa corretamente os dados de uma tabela. calcular a soma de duas frações com mesmo 
denominador; a diferença entre dois números decimais da ordem dos centésimos. reconhecer elementos de uma sequência a partir da 
lei de formação; nomes dos sólidos geométricos associados a objetos reais; os ângulos como mudança de direção ou giros, identificando 
ângulos retos e não retos. determinar o valor da área de uma figura a partir de sua decomposição e a medida de um ângulo num triângulo 
dados os outros dois. resolver o produto de potências e expressões numéricas com números inteiros envolvendo as quatro operações 
fundamentais; além de problemas envolvendo conversão de medidas (usuais e não usuais); cálculo de probabilidade simples; multiplicação 
(princípio de contagem); leitura de gráfico com variável única; interpretação de dados de uma tabela; relação de proporcionalidade por 
meio de regra de três; distância real entre duas localidades utilizando o conceito de escala em uma ilustração; equações de 1º grau; 

movimentações bancárias e diagramas de árvore.

aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de identificar, reconhecer, calcular, 
ler tabelas e gráficos, localizar, perceber e resolver problemas. identificar situações de proporcionalidade entre grandezas expressas em 
linguagem corrente ou tabela; a simplificação de uma razão; a regularidade de um padrão geométrico; a soma dos ângulos internos 
de um polígono decomposto em triângulos; um objeto por meio de suas vistas laterais e superior. perceber a existência de simetria em 
uma figura. localizar informações em uma tabela de dupla entrada. calcular medidas de ângulos, resultados de divisão entre números 
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decimais, o perímetro de um polígono e figura decomposta; adição e subtração de frações. determinar um múltiplo comum de dois 
números. Traduzir em linguagem corrente o significado de uma sentença numérica e vice-versa. resolvem problema envolvendo dados 
apresentados em um gráfico de pontos; frações equivalentes; diferentes unidades de medida do sistema métrico decimal (metro e 
centímetro); múltiplos comuns de intervalos de tempos distintos; transformação de unidades de medida de área; equação do 1º grau 
com coeficiente fracionário e a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência.

PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA

os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries anteriores, referente 
a esta faixa de proficiência, mas realizam também algumas tarefas propostas para esse ano escolar. são capazes de identificar localizações 
em um mapa por meio de coordenadas (batalha naval); a fração correspondente a uma parte colorida em relação ao todo de uma figura; 
reconhecer a ampliação e redução de figuras; associar uma tabela a seu respectivo gráfico, para interpretar e resolver problemas simples 
que envolvem grandezas proporcionais.

os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram habilidades de identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, 
croquis e outras representações gráficas; a tabela de dupla entrada associada a um gráfico de colunas; números reais na reta numérica; 
elementos de uma sequência de figuras; o maior decimal dentre outros e a fração que representa uma razão entre duas medidas. 
realizar cálculos com números inteiros, decimais e frações de mesmo denominador. resolver sistemas lineares de duas equações e duas 
incógnitas pelo método da adição e substituição, além de problemas que envolvem o cálculo de perímetro e área de figuras planas; 
áreas e equações do segundo grau; a representação decimal de uma fração; conceito de probabilidade; equação simples de coeficientes 
racionais; noções de compra, venda e parcelamento; informações dispostas em uma tabela e contagem simples.

aqui, os estudantes mostram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de identificar em uma malha quadriculada 
o ponto mais próximo de um referencial; a expressão que define o termo geral de uma sequência; um objeto por meio das suas vistas 
superior e lateral. aplicar o teorema de Tales; assim como calcular valores aproximados de radicais e o resultado de uma expressão dado 
os valores das variáveis envolvidas. realizar soma de polinômios e resolvem problemas envolvendo compra e venda, descontos, lucros e 
prejuízos e aumentos dados em percentuais; cálculo de medida de comprimento de um dos lados de triângulos semelhantes; cálculo do 
perímetro de uma circunferência; cálculo de probabilidades simples e sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas.

neste nível da escala de proficiência os alunos se mostram capazes de reconhecer a representação geométrica de (a+b)2 e a forma fatorada 
de uma equação do 2º grau. utilizar a notação científica como forma de representação para números muito pequenos ou muito grandes. 
calcular o valor aproximado de uma raiz quadrada, com apoio de informação; determinam os valores associados aos percentuais de um 
gráfico de setores; e resolvem problemas envolvendo o Teorema de pitágoras e o Teorema de Tales; o uso de unidades de medida de 
volume; contagens e raciocínio combinatório; o cálculo da probabilidade de um evento na forma de porcentagem; aplicação de razões 
trigonométricas de ângulos agudos; triângulos semelhantes; a determinação do número de lados de um polígono dado à soma dos ângulos 
internos do mesmo; a propriedade do ângulo externo de um triângulo; área e perímetro da circunferência; relações métricas do triângulo 
e a área lateral de um cilindro.
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neste nível da escala de proficiência, os alunos apresentam habilidades limitadas para solucionar questões propostas para o ano escolar. 

estes são capazes de identificar o gráfico de barras associado a uma tabela; o gráfico setorial associado a dados de um texto; o conceito de 

probabilidade; a localização de pontos no plano cartesiano.

aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de identificar o valor da raiz comum de 

duas funções apresentadas em um gráfico; a planificação e os elementos (número de vértices, arestas e faces) de um poliedro dado seu 

desenho; o número de fusos terrestres; e as propriedades relativas ao crescimento/decrescimento de funções exponenciais do tipo  f(x)=akx. 

representar pontos no referencial cartesiano e identificam o polígono resultante da união destes pontos. determinar a raiz comum de 

duas equações dado suas representações gráficas e o maior trajeto possível entre dois pontos em um plano cartesiano. completar tabela 

que relaciona duas grandezas em relação de proporcionalidade. resolver problemas envolvendo porcentagens, progressões aritméticas, 

modelagem e resolução de um sistema até de três equações e três incógnitas; cálculo de média ponderada.

os alunos nesse nível demonstram capacidade para identificar a intersecção de dois intervalos de números reais representados na reta 

numérica; as características de uma função do 1º grau (inclusive os sinais dos coeficientes a partir do seu gráfico) e do 2º grau e a sequência 

numérica que apresenta um crescimento exponencial. calcular e interpretam médias, aplicam raciocínios combinatórios e de permutação 

simples na resolução de problemas. aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares em problemas de pavimentação de 

superfície e verificam a relação de euler para dois poliedros apresentados em uma figura. resolver equações exponenciais e problemas 

envolvendo progressões geométricas; função exponencial; modelagem e resolução de função do 2º grau; relações métricas; razões 

trigonométricas no triângulo retângulo e frequências apresentadas em um gráfico de setores juntamente com o cálculo de porcentagens.

os estudantes classificados nessa faixa de proficiência associam a equação da circunferência a sua representação desenhada no plano 

cartesiano, e vice-versa. identificar a soma e a subtração de dois números complexos no plano de argand-Gauss e a inequação referente a 

uma região sombreada. determinar a equação da reta que passa por dois pontos no plano cartesiano e a equação da reta perpendicular a 

uma outra reta, cuja equação é conhecida. analisar os coeficientes de uma equação do 2º grau a partir do seu gráfico e resolvem equações 

logarítmicas e exponenciais. resolver problemas envolvendo equações do 2º grau; o cálculo da taxa de crescimento de uma função 

exponencial; o cálculo de probabilidades de eventos simultâneos ou que se repetem seguidamente; o cálculo da área superficial e do volume 

de sólidos geométricos; determinação de ângulos em uma pavimentação com polígonos; propriedades da circunferência; comparação do 

volume de cilindros ou cones distintos; o termo geral de uma sequência de triângulos de sierpinski a números e a média ponderada com 

intervalos de classe.
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Adamantina Adolfo Aguai

Águas de Prata Águas de Lindóia Águas de Santa Bárbara

Águas de São Pedro Agudos Alambari

Alfredo Marcondes Altair Altinópolis

Alto Alegre Alumínio Alvares Florence

Álvares Machado Álvaro de Carvalho Alvinlãndia

Americana Américo Brasiliense Américo de Campos

Amparo Analândia Andradina

Angatuba Anhembi Anhumas

Aparecida Aparecida D'Oeste Apiaí

Araçariguama Araçatuba Araçoiaba da Serra

Aramina Arandu Arapeí

Araraquara Araras Arco-Iris

Arealva Areias Areiopólis

Ariranha Artur Nogueira Arujá

Aspásia Assis Atibaia

Auriflama Avaí Avanhadava

Avaré Bady Bassitt Balbinos

Bálsamo Bananal Barão De Antonina

Barbosa Bariri Barra Bonita

Barra do Chapéu Barra do Turvo Barretos

Barrinha Barueri Bastos

Batatais Bauru Bebedouro

Bento de Abreu Bernardino de Campos Bertioga

Bilac Birigui Biritiba-Mirim

Boa Esperança do Sul Bocaina Bofete

Boituva Bom Jesus dos Perdões Bom Sucesso de Itararé

Borá Boracéia Borborema

Borebi Botucatu Bragança Paulista

Braúna Brejo Alegre Brodowsky

Brotas Buri Buritama

Buritizal Cabrália Paulista Cabreúva

Caçapava Cachoeira Paulista Caconde

Cafelãndia Caiabu Caieras

Caiuá Cajamar Cajati

Cajobi Cajuru Campina do Monte Alegre

Campinas Campo Limpo Paulista Campos do Jordão

Campos Novos Paulista Cananéia Canas

Cândido Mota Cândido Rodrigues Canitar

Capão Bonito Capela do Alto Capivari
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Caraguatatuba Carapicuíba Cardoso

Casa Branca Cássia dos Coqueiros Castilho

Catanduva Catiguá Cedral

Cerqueira César Cerquilho Cesário Lange

Charqueada Chavantes Clementina

Colina Colômbia Conchal

Conchas Cordeirópolis Coroados

Coronel Macedo Corumbataí Cosmópolis

Cosmorama Cotia Cravinhos

Cristais Paulista Cruzália Cruzeiro

Cubatão Cunha Descalvado

Diadema Dirce Reis Divinolãndia

Dobrada Dois  Córregos Dolcinópolis

Dourado Dracena Duartina  

Dumont Echaporã Eldorado

Elias Fausto Elisiário Embaúba

Embu das Artes Embu-Guaçu Emilianópolis

Engenheiro Coelho Espiríto Santo do Pinhal Espírito Santo Do Turvo

Estiva Gerbi Estrela do Norte Estrela D'Oeste

Euclides Da Cunha Paulista Fartura Fernando Prestes

Fernandópolis Fernão Ferraz de Vasconcelos

Flora Rica Floreal Flórida Paulista

Florínia Franca Francisco Morato

Franco da Rocha Gabriel Monteiro Gália

Garça Gastão Vidigal Gavião Peixoto

General Salgado Getulina Glicério

Guaiçara Guaimbê Guaíra

Guapiaçu Guapiara Guará

Guaraçaí Guaraci Guarani D'Oeste

Guaranta Guararapes Guararema

Guaratinguetá Guareí Grariba

Guarujá Guarulhos Guatapará

Guzolândia Herculândia Holambra

Hortolândia Iacanga Iacri

Iaras Ibaté Ibirá

Ibirarema Ibitinga Ibiúna

Icém Iepê Igaruçu do Tietê

Igarapava Igaratá Iguape

Ilha Comprida Ilha Solteira Ilhabela

Indaiatuba Indiana Indiaporã
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Inúbia  Paulista Ipaussu Iperó

Ipeúna Ipiguá Iporanga

Ipuã Iracemapólis Irapuã

Irapuru Itaberá Itaí

Itajobi Itaju Itanhaém

Itaoca Itapecerica da Serra Itapetininga

Itapeva Itapevi Itapira

Itapirapuã Paulista Itápolis Itaporanga

Itapuí Itapura Itaquaquecetuba

Itararé Itariri Itatiba

Itatinga Itirapina Itirapuã

Itobi Itu Itupeva

Ituverava Jaborandi Jaboticabal

Jacareí Jaci Jacupiranga

Jaguariúna Jales Jambeiro

Jandira Jardinópolis Jarinu

Jaú Jeriquara Joanópolis

João Ramalho José Bonifácio Júlio Mesquita

Jumirim Jundiaí Juinqueirópolis

Juquiá Juquitiba Lagoinha

Laranjal Paulista Lavínia Lavrinhas

Leme Lençóis Paulista Limeira

Lindóia Lins Lorena

Lourdes Louveira Lucélia

Lucianópolis Luis Antônio Luiziânia

Lupércio Lutécia Macatuba

Macaubal Macedônia Magda

Mairinque Mairiporã Manduri

Marabá Paulista Maracaí Marapoama

Mariápolis Marília Marinópolis

Martinópolis Matão Mauá

Mendonça Meridiano Mesópolis

Miguelópolis Mineiros do Tietê Mira Estrela

Miracatu Mirandópolis Mirante do Paranapanema

Mirassol Mirassolândia Mococa

Mogi das Cruzes Mogi-Guaçu Mogi-Mirim

Mombuca Monções Monguagá

Monte Alegre do Sul Monte Alto Monte Aprazível

Monte Azul Paulista Monte Castelo Monte Mor

Monteiro Lobato Morro Agudo Morungaba
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Motuca Murutinga do Sul Nantes

Narandiba Natividade da Serra Nazaré Paulista

Neves Paulista Nhandeara Nipoã

Nova  Aliança Nova Campina Nova Canaã Paulista

Nova Castilho Nova Europa Nova Granada

Nova Guataporanga Nova Indepedência Nova Luzitânia

Nova Odessa Novais Novo Horizonte

Nuporanga Ocauçu Óleo

Olímpia Onda Verde Oriente

Orindiúva Orlândia Osasco

Oscar Bressane Osvaldo Cruz Ourinhos

Ouro Verde Ouroeste Pacaembu

Palestina Palmares Paulista Palmeira D'Oeste

Palmital Panorama Paraguaçu Paulista

Paraíbuna Paraíso Paranapanema

Paranapuã Parapuã Pardinho

Pariquera-Açu Parisi Patrocínio Paulista

Paulicéia Paulínia Paulistânia

Paulo de Faria Pederneiras Pedra Bela

Pedranópolis Pedregulho Pedreira

Pedrinhas Paulista Pedro de Toledo Penapólis

Pereira Barreto Pereiras Peruíbe

Piacatu Piedade Pilar do Sul

Pindamonhangaba Pindorama Pinhalzinho

Piquerobi Piquete Piracaia

Piracicaba Piraju Pirajuí

Pirangi Pirapora do Bom Jesus Pirapozinho

Pirassununga Piratininga Pitangueiras

Planalto Platina Poá

Poloni Pompéia Pongaí

Pontal Pontalinda Pontes Gestal

Populina Porangaba Porto Feliz

Porto Ferreira Potim Potirendaba

Pracinha Pradópolis Praia Grande

Pratânia Presidente Alves Presidente Bernardes

Presidente Epitácio Presidente Prudente Presidente Venceslau

Promissão Quadra Quatá

Queiroz Queluz Quintana

Rafard Rancharia Redenção da Serra

Regente Feijó Reginópolis Registro
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Restinga Ribeira Ribeirão Bonito

Ribeirão Branco Ribeirão Corrente Ribeirão do  Sul

Ribeirão dos Indios Ribeirão Grande Ribeirão Pires

Ribeirão Preto Rifaína Rincão

Rinópolis Rio Claro Rio das Pedras

Rio Grande da Serra Riolãndia Riversul

Rosana Roseira Rubiácea

Rubinéia Sabino Sagres

Sales Sales Oliveira Salesópolis

Salmourão Saltinho Salto

Salto de Pirapora Salto Grande Sandovalina

Santa Adélia Santa Albertina Santa Bárbara D'Oeste

Santa Branca Santa Clara D'Oeste Santa Cruz da Conceição

Santa Cruz da Esperança Santa Cruz das Palmeiras Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Ernestina Santa Fé do Sul Santa Gertrudes

Santa Isabel Santa Lúcia Santa Maria da Serra

Santa Mercedes Santa Rita do Passa Quatro Santa Rita D'Oeste

Santa Rosa do Viterbo Santa Salete Santana da Ponte Pensa

Santana de Parnaíba Santo Anastácio Santo André

Santo Antônio da Alegria Santo Antônio de Posse Santo Antônio do Aracanguá

Santo Antônio do Jardim Santo Antônio do Pinhal Santo Expedito

Santópolis do Aguapeí Santos São Bento do Sapucaí

São Bernardo do Campo São Caetano do Sul São Carlos

São Francisco São João da Boa Vista São João das Duas Pontes

São João de Iracema São João do Pau D'Alho São Joaquim da Barra

São José da Bela Vista São José do Barreiro São José do Rio Pardo

São José do Rio Preto São José dos Campos São Lourenço da Serra

São Luiz do Paraitinga São Manuel São Miguel Arcanjo

São Paulo São Pedro São Pedro do Turvo

São Roque São Sebastião São Sebastião da Grama

São Simão São Vicente Sarapuí

Sarutaiá Sebastianópolis do Sul Serra Azul

Serra Negra Serrana Sertãozinho

Sete Barras Severínia Silveiras

Socorro Sorocaba Sud Mennucci

Sumaré Suzanápolis Suzano

Tabapuã Tabatinga Taboão da Serra

Taciba Taguaí Taiaçu

Taiúva Tambaú Tanabi

Tapiraí Tapiratiba Taquaral
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Taquaritinga Taquarituba Taquarivaí

Tabarai Tarumã Tatuí

Taubaté Tejupá Teodoro Sampaio

Terra Roxa Tietê Timburi

Torre de Pedra Torrinha Trabiju

Tremembé Três Fronteiras Tuiuti

Tupã Tupi Paulista Turiúba

Turmalina Ubarana Ubatuba

Ubirajara Uchoa União Paulista

Urânia Uru Urupês

Valentim Gentil Valinhos Valparaíso

Vargem Vargem Grande do Sul Vargem Grande Paulista

Várzea Paulista Vera Cruz Vinhedo

Viradouro Vista Alegre do Alto Vitória Brasil

Votorantim Votuporanga Zacarias
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Águas de Prata Águas de Santa Bárbara Agudos

Altinópolis Alvinlãndia Anhembi

Arapeí Artur nogueira Auriflama

Avaí Barão de Antonina Barbosa

Biritiba-mirim Bom Sucesso de itararé Bragança Paulista

Brodowsky Brotas cambrália Paulista

cachoeira Paulista cajamar cajobi

campina do monte Alegre campo limpo Paulista cananéia

cândido Rodrigues castilho colômbia

cordeirópolis coronel macedo corumbataí

cristais Paulista diadema dumont

Embaúba Espírito Santo do Pinhal Estiva Gerbi

Emiliápolis Estrela do norte Estrela d'Oeste

Fernando Prestes Fernandópolis Flora Rica

Flórida Paulista Franca Francisco morato

Franco da Rocha Gabriel monteiro Gavião Peixoto

Grariba Guaiçara Guaimbê

Guaíra Guarani d’Oeste Guaratinguetá

Guzolândia icém iepê

igaratá ilhabela ilha comprida

indiana indiaporã inúbia  Paulista

ipiguá irapuã irapuru

itaí itajobi itaju

itapira itararé itariri

itatiba itirapina Jaci

Juinqueirópolis lagoinha lavrinhas

leme limeira lins

lourdes louveira macedônia

magda marapoama mariápolis

mendonça meridiano mesópolis

miguelópolis mira Estrela mirante do Paranapanema

mirassolândia mombuca monte castelo

monteiro lobato motuca nantes

narandiba natividade da Serra nipoã

nova  Aliança nova campina nova Europa

nova Guataporanga nova luzitânia Ocauçu

Olímpia Onda Verde Orindiúva

Oscar Bressane Osvaldo cruz Pacaembu

Panorama Parisi Paulicéia

Paulo de Faria Pedregulho Piacatu
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Piedade Pirapozinho Planalto

Poá Pongaí Porangaba

Pracinha Promissão Quadra

Queiroz Queluz Redenção da Serra

Reginópolis Restinga Ribeirão Pires

Rifaina Riversul Riolândia

Sabino Sagres Salmourão

Santa Albertina Santa cruz da conceição Santa cruz das Palmeiras

Santa Fé do Sul Santa lúcia Santa mercedes

Santos São carlos São João de iracema

São João do Pau d'Alho São José do Barreiro São José da Bela Vista

São José do Rio Prreto São lourenço da Serra São luiz do Paraitinga

São miguel Arcanjo Sarapuí Severínia

Sumaré Suzanópolis Taquaral

Taquarival Tambaú Tatuí

Torre de Pedra Torrinha Tupã

Turiúba Turmalina ubarana

ubirajara Vargem Grande do Sul Viradouro

Zacarias
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