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PAUTA 

 Apresentação geral. 
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Art. 9º - A União incumbir-se-á de: 

V – coletar, analisar e disseminar informações sobre a 
educação;  

VI – assegurar processo nacional de avaliação do 
rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria 
da qualidade do ensino. 

LDB/1996 



 

 

  
 

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica. 

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior. 

SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 



              CRECHE                              PRÉ-ESCOLA 

Proposta de 
avaliação está 

sendo elaborada 
pelo MEC 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

ENSINO FUNDAMENTAL 

                                             4º         5º                   6º         7º         8º          9º 

Provinha 
Brasil 
(2008) 

ANA 
(2013) 

ANEB 
(1990) 

Prova Brasil 
(2005) 

ANEB 
(1990) 

Prova Brasil 
(2005) 

ENSINO MÉDIO 

    1º         2º         3º 
ANEB 
(1990) 
 ENEM 
(1998) 

ANA - Avaliação Nacional da Alfabetização 
ANEB - Avaliação Nacional da Educação Básica 
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

1º          2º            3º  

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 
UNIÃO 



SAEB  

Hoje 

ANA 
ANEB 

(ou SAEB) 

PROVA  

BRASIL  

(ou ANRESC) 

5/9 

9/9 

3/EM 

Amostral 
Escolas públicas 

e particulares 

Zonas urbana e 

rural 

5/9 

9/9 

Censitária 
Escolas públicas 

Zonas urbana e 

rural 

SISTEMA 

Portaria Ministerial n. 482 de 07/06/2013 

3/9 

Censitária 
Escolas públicas 

Zonas urbana e 

rural 



Instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, suas ações e 

definiu suas diretrizes gerais.  

Art. 1º - Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, [...] reafirmam e ampliam o compromisso de alfabetizar as crianças 

até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, aferindo os resultados por exame periódico específico, 

que passa a abranger: 

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; 

II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os 

concluintes do 3º ano do ensino fundamental.  

PORTARIA MEC n. 867 de 04/07/2012 



Art. 6º - As ações do Pacto compreendem os seguintes eixos: 

I - formação continuada de professores alfabetizadores;  

II - materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais;  

III - avaliação e;  

IV - gestão, controle e mobilização social. 

 

Art. 9º - O eixo avaliação caracteriza-se por: 

IV - avaliação externa universal do nível de alfabetização, ao final 

do 3º ano do ensino fundamental, aplicada pelo INEP. 

ANA 

PORTARIA MEC n. 867 de 04/07/2012 



ANA CARACTERÍSTICAS 

Tipo Avaliação Externa 

Modalidade Universal = Censitária 

População 
Estudantes matriculados no 3º ano do ensino 
fundamental 

Rede de Ensino Pública 

Periodicidade Anual  

Foco principal Nível de alfabetização 

Áreas Língua Portuguesa e Matemática 

ANA – ASPECTOS GERAIS 



Avaliações 
em larga 

escala 
(ANA) 

Política 
Pública 

Educacional 
(PACTO) 

CÍRCULO VIRTUOSO 

NÍVEL DE 
ALFABETIZAÇÃO 

A ANA não avalia o Pacto, mas o nível de alfabetização das crianças do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

Entretanto, os resultados da ANA permitem redirecionar as estratégias do Pacto (focalizar 

áreas de maior necessidade, estreitar relações com estados e municípios visando à 

sinergia de programas, aproximação das práticas docentes na sala de aula).  



ALFABETIZAÇÃO 
(sentido estrito) 

ALFABETIZAÇÃO SENTIDO AMPLO 

Prática e uso social da leitura 

e da escrita em diferentes 

contextos. 

Como o letramento é maior do 

que pode ser aferido por uma 

prova, avalia-se o letramento 

escolar. 

LETRAMENTO 

Apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética. 

Organização das vivências que a 

criança traz de suas atividades 

pré-escolares.  

Processos: 

distintos, 

complementares e 

interdependentes no 

processo de aquisição 

da língua escrita. 
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Anísio Teixeira. Avaliação Nacional 
da Alfabetização (ANA): 
documento básico. Brasília, DF: 
Inep, 2013.  



BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Avaliação Nacional da Alfabetização: 
relatório 2013-2014: da concepção à 
realização. Brasília, DF: Inep, 2015. v.1.  



ANA Informações Específicas 

Objetivo 1 
Avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua 
Portuguesa e Matemática (dimensão cognitiva). 

Objetivo 2 
Produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino 
para melhor compreensão dos resultados (dimensão 
contextual) . 

Instrumento 1 

Dois testes de desempenho:  Alfabetização e letramento em 
Língua Portuguesa (20 itens de múltipla escolha em leitura e 
03 itens de produção escrita) e Alfabetização Matemática (20 
itens de múltipla escolha). 

Instrumento 2 

Questionários online: para gestores e professores das 
instituições de ensino públicas que atendem ao Ciclo de 
Alfabetização. O questionário abarca 4 eixos: (a) gestão 
escolar;  (b) infraestrutura, (c) formação docente; e (d) 
organização pedagógica. 

São utilizados, ainda, o Indicador de Nível 
Socioeconômico (INSC) e de Adequação da Formação 
Docente, calculados pelo INEP. 



Matriz Curricular – DCNs e PCNs 

Matrizes de Referência  

Eixos Estruturantes e Habilidades 

Itens de Prova 

Médias de Desempenho 

Comparação consigo 
mesmo e com os outros 

(estado, município e 
“Escolas Similares”) 

Escala de 

Proficiência:  

identificar as habilidades 

consolidadas, em processo 

de consolidação e não 

consolidadas 

Usadas para o cálculo 

do IDEB 

(ANEB e Prova Brasil) 

Corrigida utilizando a 
Teoria Clássica dos 

Testes (TCT) e a Teoria de 
Resposta ao Item (TRI)  

FLUXOGRAMA GERAL DAS AVALIAÇÕES 

Recorte da Matriz 
Curricular 



ANA - MATRIZ DE REFERÊNCIA DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 



ITEM DE PROVA LEITURA - ANA 2014 



ITEM DE PROVA ESCRITA - ANA 2014 



ANA - MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA 



Cadernos de Prova: Blocos Balanceados 
Incompletos (BIB) 

Como as habilidades se distribuem pelos cadernos de prova? 

16 Cadernos de Língua Portuguesa 

16 Cadernos de Prova de Matemática 



Por que não se dá o resultado por estudante?  

São necessários quatro estudantes para mapear toda a Matriz de 
Referência. Numa mesma sala, a Matriz de Referência é avaliada várias 

vezes, gerando médias de desempenho mais precisas. 



MATRIZ DE 
REFERÊNCIA 

ITENS DE 
PROVA 

MÉDIAS DE 
DESEMPENHO 

ESCALA DE 
PROFICIÊNCIA 

Informação 

pedagógica: 

qualidade 

Informação 

numérica: 

quantidade 

Mediador: 

transforma 

qualidade em 

quantidade 

Mediador: 

transforma 

quantidade em 

qualidade 

RELAÇÃO DIALÉTICA: 
QUANTIDADE E QUALIDADE 



Trata-se de uma régua constituída por níveis de desempenho 
progressivos e cumulativos: da menor para a maior proficiência. 
 
De modo geral, cada sentença descritora da escala de 
proficiência é composta por:  

ESCALA DE PROFICIÊNCIA 

OPERAÇÃO  
COGNITIVA 

OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

CONTEXTO DE 
APLICAÇÃO 

Reconhecer finalidade de um texto 
convite, cartaz, receita, 
bilhete, anúncio. 

Inferir sentido de palavra 
Fragmento de texto de 
literatura infantil. 

Completar 
sequências numéricas 

crescentes  

números naturais, de 2 
em 2, de 5 em 5 ou de 
10 em 10. 



PARTE DA ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA 



LEITURA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

Até 425 pontos > 425 até 525 > 525 até 625 > 625 

Síntese 
Lê palavras, mas 

não lê textos. 

Localizar, 
reconhecer e 

identificar 
assunto, 

finalidade e 
informação 
explícita em 

textos de 
circulação na 

escola. 

Inferir assunto, 
sentido e 

relação de causa 
e consequência 

em textos 
maiores e mais 

complexos.  

Inferir, 
identificar 

sentidos de 
palavras, 

personagens em 
um diálogo, 
relações de 

tempo, 
referentes de 

pronomes 
possessivos e de 

advérbio.  

ESCALA DE PROFICIÊNCIA: LEITURA 



ESCRITA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

< 350 pontos 350 até <450 450 até <500 500 até <600 = ou >600 

Síntese 

Parte dos 
estudantes 
não escreve 
palavras.  Os 

que as 
escrevem, não 
demonstram 
compreender 

o SEA. 

Compreendem 
o SEA, mas 

apresentam 
desvios 

ortográficos. 
Ainda não 
escrevem 

textos. 

Avanços na 
escrita de 

palavras com 
estrutura 
silábica 

canônica. Os 
desvios 

ortográficos 
concentram-se 
nas estruturas 
silábicas mais 

complexas. 
Textos de uma 
única linha ou 
inadequados à 

proposta de 
continuar uma 

narrativa.   

Textos 
adequados à 
proposta de 

dar 
continuidade à 
uma narrativa 
apresentando 
conexão entre 

as partes, 
recursos de 
substituição 

lexical e 
marcas 

linguísticas. 
Pontuação 

inadequada. 
Pode haver 

desvios 
ortográficos e 

de 
segmentação 

Avanços em 
relação ao 

nível anterior 
indicando 

uso  
autônomo da  
língua escrita 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA: ESCRITA 



MATEMÁTICA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

Até 425 pontos > 425 até 525 > 525 até 575 > 575 

Síntese 

Operações 
cognitivas: ler, 

associar, 
reconhecer,  
identificar e 
comparar.  

Baixa exigência 
de leitura para 
responder as 

questões. 

Além das 
operações 

cognitivas do nível 
1, acrescem-se:  

completar, 
compor, calcular e 

resolver. 
Problemas 
envolvendo 

adição e subtração 
sem 

reagrupamento. 
Maior exigência 

de leitura. 

Identificar, 
calcular e 
resolver. 

Operações mais 
complexas com 

números 
maiores. Leitura 

de gráficos e 
tabelas. 

Resolver 
problemas sem 

suporte em 
imagens 

envolvendo as 
quatro 

operações com 
maior 

complexidade. 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA: MATEMÁTICA 



BOLETIM DE RESULTADOS POR ESCOLA 


