Perguntas e respostas - SAEB 2021
1. O que é o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica)?
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um sistema composto
por avaliações externas em larga escala realizadas a cada dois anos e tem
como objetivo diagnosticar a educação básica do País e contribuir para a
melhoria de sua qualidade, oferecendo subsídios concretos para a
formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas
para a educação básica.
Da perspectiva dos estudantes, especialmente aqueles que estão no último
ano de uma etapa, é uma oportunidade para deixar um legado para sua escola
– uma marca que registra o quanto eles aprenderam naquele lugar e que será
perseguida pelas novas gerações que ainda virão.

2. Quais escolas realizarão o SAEB em 2021?
● Todas as escolas públicas urbanas e rurais com 10 estudantes ou mais de 5º
ano, 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio realizarão
provas de Língua Portuguesa e Matemática.
● Algumas escolas privadas (amostra) com 10 estudantes ou mais de 5º ano, 9º
ano EF e 3ª série do Ensino Médio realizarão provas de Língua Portuguesa e
Matemática.
● Algumas escolas públicas e privadas (amostra) com 10 alunos ou mais do 9º
ano EF do Ensino Fundamental realizarão provas das áreas de Ciências da
Natureza e Ciências Humanas.
● Algumas escolas públicas e privadas (amostra) com 10 alunos ou mais de 2º
ano do Ensino Fundamental, que realizarão provas de Língua Portuguesa e
Matemática.

3. Por que é importante que os estudantes participem do SAEB?

Para que os resultados obtidos com a avaliação retratem a realidade da sua
escola, contribuindo para orientar ações das escolas, Diretorias de Ensino e
equipe central da Secretaria para a melhoria da qualidade da educação. O
retrato fiel contribui para a destinação de recursos de acordo com as
necessidades

das

escolas,

para

que

os

estudantes

tenham

suas

aprendizagens garantidas.
Além disso, é uma oportunidade para deixar um legado para sua escola – uma
marca que registra o quanto eles aprenderam naquele lugar e que será
perseguida pelas novas gerações que ainda virão. No contexto de 2021, a
participação no SAEB será essencial para mensurar o impacto da pandemia
na aprendizagem, para direcionar as ações das escolas, Diretorias de Ensino
e da equipe central da SEDUC.

4. O que é avaliado no SAEB?

Serão aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática de forma
censitária, isto é, para todas as escolas da rede pública com mais de 10 (dez)
estudantes nos seguintes anos/séries:
-

5º ano do Ensino Fundamental

-

9º ano do Ensino Fundamental

-

3ª série do Ensino Médio.

Serão também selecionadas algumas amostras:
-

2º ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa e Matemática

-

9º ano do Ensino Fundamental: Ciências Humanas e Ciências da
Natureza.

-

5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª Série do Ensino Médio para a
rede particular de ensino.

As

Matrizes

de

Referência

do

SAEB

podem

ser

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas

acessadas

em:

5. Quais instrumentos são respondidos pelos estudantes no momento da
prova?
Além dos testes cognitivos para cada área do conhecimento/componente
curricular, os estudantes também respondem a questionários de contexto, que
procuram identificar, essencialmente, o nível socioeconômico e o repertório
cultural dos estudantes e suas famílias.
6. Quando será realizado o SAEB?

As datas de cada escola serão agendadas pela Fundação Cesgranrio,
instituição contratada pelo Inep/MEC para realização do SAEB. A aplicação
ocorrerá de acordo com as instruções da Instituição e conforme as diferentes
necessidades da Escola, podendo ocorrer em um ou mais dias. A aplicação no
Estado de São Paulo será realizada no período de 22 novembro a 10 de
dezembro, em horário regular de aula.

7. Quais são os critérios para a divulgação dos resultados da escola?
A escola somente terá seu resultado divulgado se atender, cumulativamente,
a 2 critérios:
I - registrar, no mínimo, 10 (dez) estudantes presentes no momento da
aplicação dos instrumentos;
II - alcançar taxa de participação de, pelo menos, 80% (oitenta por cento) dos
estudantes matriculados, conforme dados declarados pela escola ao Censo da
Educação Básica 2021.
Lembramos, ainda, que os resultados não são individuais (dos alunos), mas
da escola.
8. Como é feita a divulgação dos resultados do SAEB para a escola?
A divulgação dos resultados do SAEB é dividida em três etapas:
● Divulgação preliminar: é uma etapa restrita aos gestores escolares. Por meio

de um sistema eletrônico, os diretores podem consultar, em um período
específico determinado pela Portaria Nº 250, os resultados preliminares da
avaliação. Essa consulta apresenta o quantitativo de alunos participantes, a
média e a distribuição dos estudantes na escala de proficiência. Os resultados
preliminares das escolas participantes do Saeb 2021 poderão ser acessados
pelos Diretores Escolares em até 190 dias após o término do período de
aplicação do Saeb 2021, por meio de sistema on-line disponível no Portal do
Inep.
● Interposição de recursos: os Diretores Escolares terão 07 dias corridos após a
divulgação dos resultados preliminares para realizar a interposição de recursos
aos resultados apresentados, em sistema on-line, disponível no Portal do
INEP, apresentando as justificativas que fundamente a solicitação.
•

Divulgação dos resultados finais (aberta ao público): Em até 90 dias após a
divulgação dos resultados preliminares, todas as escolas com aplicação
censitária que cumprirem os critérios dispostos nesta Portaria terão acesso a
seus resultados finais por meio do Boletim da Escola, disponível no Portal do
Inep.

9. Quando vamos saber o resultado dessa prova?
Conforme a PORTARIA INEP Nº 250, DE 05 DE JULHO DE 20211, serão
publicamente divulgados os resultados finais por estado, região e país em até 90
dias após a divulgação dos resultados preliminares.
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Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-250-de-5-de-julho-de-2021-330276260.

