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Avaliação Sistêmica

As avaliações da aprendizagem são coordenadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
Inep.

O Inep é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da
Educação MEC, cuja missão é promover estudos, pesquisas e
avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo
de subsidiar a formulação e implementação de políticas
públicas para a área educacional a partir de parâmetros de
qualidade e equidade, bem como produzir informações
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores
e público em geral.
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O que é o Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e
reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de
desempenho nas avaliações.

Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo
Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o
país, e a Prova Brasil – para os municípios.

É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica, que tem
estabelecido, como meta, que em 2022 o Ideb do Brasil seja 6,0 – média que
corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos países
desenvolvidos.
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Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, instituído em 1990, é
composto por um conjunto de avaliações externas em larga escala e tem como
principal objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de
alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo
um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. O levantamento produz
informações que subsidiam a formulação, reformulação e o monitoramento das
políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir
para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. Além disso, procura
também oferecer dados e indicadores sobre fatores de influência do desempenho
dos alunos nas áreas e anos avaliados.
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Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb
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A Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb

Utiliza os mesmos instrumentos da Prova Brasil / Anresc e é aplicado com a mesma
periodicidade.

Diferencia-se por abranger, de forma amostral, escolas e alunos das redes públicas e
privadas do País que não atendem aos critérios de participação da Anresc/Prova
Brasil, e que pertencem as etapas finais dos três últimos ciclos da Educação Básica:em
áreas urbanas e rurais 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental
e 3ª série do Ensino Médio regular.

Essa avaliação amostral, em conjunto com a realizada de forma censitária pela Anresc,
permite manter as características, os objetivos e os procedimentos da avaliação da educação
básica efetuada até 2003 pelo Saeb, tendo como foco avaliar a qualidade, a equidade e a
eficiência da educação básica brasileira. Os resultados das etapas e dependências
administrativas avaliadas exclusivamente pela Aneb são apresentados por regiões geográficas
e unidades da federação.
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Avaliação Nacional do Rendimento Escolar ANRESC - Prova Brasil

Avaliação censitária bianual envolvendo os alunos do 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do
Ensino Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados
nas séries/anos avaliados.

Seu objetivo principal é mensurar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das
redes públicas, produzindo informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua
Portuguesa (Leitura) e em Matemática e fornecendo resultados para cada unidade
escolar participante bem como para as redes de ensino em geral.

Apresenta, ainda, indicadores contextuais sobre as condições extra e intraescolares em que
ocorre o trabalho da escola.

Os dados apresentados visam servir de subsídio para diagnóstico, reflexão e planejamento do
trabalho pedagógico da escola, bem como para a formulação de ações e políticas públicas com
vistas à melhoria da qualidade da educação básica.
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A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)

avaliação externa que objetiva aferir os níveis de alfabetização e letramento em
Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do
Ensino Fundamental das escolas públicas. As provas aplicadas aos alunos
forneceram três resultados: desempenho em leitura, desempenho em matemática
e desempenho em escrita.

Além dos testes de desempenho, que medem a proficiência dos estudantes nessas
áreas, a ANA apresenta em sua primeira edição as seguintes informações
contextuais: o Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Formação
Docente da escola.

A ANA é censitária, portanto, será aplicada a todos os alunos matriculados no 3º
ano do Ensino Fundamental. No caso de escolas multisseriadas, será aplicada a
uma amostra. A aplicação e a correção serão feitas pelo INEP. Considera-se

apropriado que o professor regente de classe esteja presente à aplicação.



Avaliação Sistêmica

Provinha Brasil
avaliação diagnóstica que visa investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças
matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras.

Composta pelos testes de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permite aos
professores e gestores obter mais informações que auxiliem o monitoramento e a avaliação
dos processos de desenvolvimento da alfabetização e do letramento inicial e das habilidades
iniciais em matemática, oferecidos nas escolas públicas brasileiras, mais especificamente, a
aquisição de habilidades de Leitura e de Matemática.

Aplicada duas vezes ao ano, a avaliação é dirigida aos alunos que passaram por, pelo menos,
um ano escolar dedicado ao processo de alfabetização. Todos os anos os alunos da rede
pública de ensino, matriculados no 2º ano do ensino fundamental, têm oportunidade de
participar do ciclo de avaliação da Provinha Brasil. A adesão a essa avaliação é opcional, e a
aplicação fica a critério de cada secretaria de educação das unidades federadas.

A aplicação em períodos distintos possibilita a realização de um diagnóstico mais preciso que
permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de habilidades
de leitura e de matemática. Ressalte-se que a data de aplicação da Provinha Brasil segue
sendo uma decisão de cada rede de ensino.


