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O que fazemos
Subsidiamos a formulação de políticas 
educacionais, de diferentes níveis de governo, 
contribuindo para o desenvolvimento 
econômico e social do país.

Como fazemos
Produzimos evidências educacionais para 
guiar a implantação e o monitoramento das 
políticas públicas por meio de:

▪ Avaliações, exames e indicadores 
educacionais;

▪ Estatísticas educacionais;
▪ Estudos educacionais.



 Maior avaliação da educação brasileira, 
realizada pelo Inep desde 1990;

 Maior aplicação do Inep em 2019: 7,1 
milhões de estudantes;

 Oferece subsídios para a elaboração, o 
monitoramento e o aprimoramento de 
políticas públicas com base em evidências;

 Base de informações do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

A cada dois anos, o Inep combina informações do 
Saeb com o Censo Escolar para calcular o Ideb. 
Enquanto o Saeb fornece as informações sobre a 
aprendizagem dos estudantes, o censo é fonte dos 
dados sobre aprovação, repetência e abandono.



Saeb | Histórico

1990
Primeira 
aplicação

2017

1993

2013

2019

1995

2005

Começa a ser realizado a cada 
dois anos.

Possibilita o acompanhamento 
comparado da evolução do 

sistema educacional brasileiro 
por meio do uso da TRI.

Ampliação da população-alvo, com 
a avaliação censitária em escolas 
públicas de ensino fundamental 

(5º e 9º anos): Aneb (amostral) e 
Anresc/Prova Brasil (censitário).

Ampliação da população-alvo, com 
avaliação censitária de 

alfabetização para todo o conjunto 
de escolas públicas de ensino 

fundamental (3º ano)

Ampliação da população-alvo, 
com avaliação censitária para as 
escolas públicas de ensino médio

A Portaria Inep nº 366, de 29 de abril de 2019, incorpora ao
público- alvo a etapa da educação infantil, com a avaliação
das condições de acesso e oferta das creches e pré-escolas



Saeb 2019 | Universo

Escolas

73.586

Turmas

247.813

Estudantes

7.114.298



Saeb 2019 | Abrangência por etapa avaliada

Educação 
infantil

2º ano
ensino 
fund.

5º ano
ensino
fund.

9º ano
ensino
fund.

3ª e 4ª série 
ensino
médio 

integrado

2.996

13.458

-

2.818

3.647

85.788

47.947

97.970

2.594.743

38.399

81.597

2.402.595

19.246

58.823

1.862.940

1.564

5.776

168.232

Escolas
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3ª e 4ª série 
ensino
médio



Capacitação
coordenadores 

estaduais

30/9/2019

Capacitação 
coordenadores 

de polo

5, 6, 12 e 
13/10/2019

Agendamento 
da aplicação 

com as escolas

Outubro 
de 2019

Aplicação dos 
testes e 

questionários

21/10 a 
1/11/2019

Divulgação 
preliminar dos 

resultados

31 de maio 
de 2020

Divulgação 
final dos 

resultados

31 de agosto 
de 2020

Saeb 2019 | Cronograma

Divulgação 
dos

microdados

Dezembro de 
2020

Preenchimento 
questionários 

eletrônicos

13/9 a 1/11



Saeb 2019 | Instrumentos de avaliação

Questionários 
eletrônicos

Questionários 
em papel

Testes  de língua portuguesa e matemática
Testes de ciências da natureza e ciências humanas



 Avaliação inédita da educação infantil.

 Estudo-piloto em amostra de creches e pré-escolas públicas ou conveniadas com o setor 
público, urbanas e rurais, das 27 UFs.

 Foco nas condições de oferta, infraestrutura e gestão, e não no desempenho da criança, 
que não pode ser avaliada nessa etapa.

 Questionários eletrônicos para diretores, professores e secretários de educação.

Saeb 2019 | Educação infantil

Não haverá testes cognitivos para as crianças.



 Avaliação inédita dos estudantes do 2º ano. Antes, a 
alfabetização era avaliada no 3º ano.

 Aplicação amostral em escolas públicas e privadas, 
urbanas e rurais, com pelo menos 10 estudantes 
matriculados no 2º ano, das 27 UFs.

 Testes de língua portuguesa e matemática, aplicados 
em dias diferentes.

 Não haverá aplicação de questionários para 
estudantes.

 Referência: Base Nacional Comum Curricular (2017).

Saeb 2019 | 2º ano do ensino fundamental

Itens
Língua 

portuguesa
Matemática

Múltipla escolha 16 18

Resposta construída 
(questão aberta)

3 2

Total 19 20

Duração
1 hora e 35 

minutos
1 hora e 30 

minutos

A aplicação mediada é outra novidade. Aplicadores leem as 
instruções de cada item e transcrevem as respostas para os 
cartões-resposta. Os estudantes marcam as respostas para 
cada item no caderno de teste.



 Aplicação universal para escolas públicas e amostral 
para escolas privadas, urbanas e rurais, com pelo 
menos dez estudantes matriculados no 5º ano, nas 
27 UFs.

 Testes de língua portuguesa e matemática.

 Questionários eletrônicos para diretores e 
secretários de educação, e de papel para 
professores e estudantes.

 Referência: matrizes vigentes do Saeb (2001).

Saeb 2019 | 5º ano do ensino fundamental

Itens
Língua 

portuguesa
Matemática

Múltipla escolha 22 22

Duração
2 horas e 30 

minutos
2 horas e 30 

minutos 

Objetivo é preservar a comparabilidade entre as 
edições e a manutenção da série histórica de 
resultados tanto do Saeb quanto do Ideb. 



 Aplicação universal para escolas públicas e amostral para escolas privadas, urbanas e rurais, 
com pelo menos dez estudantes matriculados no 9º ano, nas 27 UFs.

 Testes de língua portuguesa e matemática.

 Testes de ciências da natureza e ciências humanas, inéditos, para uma amostra de estudantes 
tanto de escolas públicas quanto privadas;

 As turmas de escolas públicas selecionadas para a amostra farão as provas em um segundo 
dia de aplicação, após os testes de Língua Portuguesa e Matemática;

 Questionários eletrônicos para diretores e secretários de educação, e de papel para 
professores e estudantes.

 Referência: matrizes vigentes do Saeb (2001) para provas de língua portuguesa e matemática 
e Base Nacional Comum Curricular (2017) para as provas de ciências da natureza e ciências 
humanas.

Saeb 2019 | 9º ano do ensino fundamental



Saeb 2019 | 9º ano do ensino fundamental

Amostra dos testes de ciências da natureza e 
ciências humanas

125.077 alunos 
4.539 turmas
3.333 escolas

Itens
Língua 

portuguesa
Matemática

Múltipla escolha 26 26

Duração
2 horas e 30 

minutos
2 horas e 30 

minutos 

Itens
Ciências
humanas

Ciências da 
natureza

Múltipla escolha 30 27

Resposta construída 
(questão aberta)

2 2

Total de itens 32 29

Duração
1 hora 

e 10 minutos
1 hora 

e 10 minutos



 Aplicação universal para escolas públicas e 
amostral para escolas privadas, urbanas e rurais, 
com pelo menos dez estudantes matriculados na 
3ª e 4ª séries do ensino médio tradicional e 
integrado, nas 27 UFs.

 Testes de língua portuguesa e matemática.

 Questionários eletrônicos para diretores e 
secretários de educação, e de papel para 
professores e estudantes.

 Referência: matrizes vigentes do Saeb (2001).

Saeb 2019 | 3ª e 4ª séries do ensino médio

Inclusão do ensino médio integrado, com o cuidado 
de manter a série histórica da avaliação. 

Itens
Língua 

portuguesa
Matemática

Múltipla escolha 26 26

Duração
2 horas e 30 

minutos
2 horas e 30 

minutos 
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