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DIRETRIZ 

 
UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR 

 
MELHORIA DA QUALIDADE DO APRENDIZADO 

 
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS 





 
O Inep, respeitando os princípios de livre adesão, autonomia e gestão democrática, 
estimulará processo de Autoavaliação Participativa das escolas e redes de ensino, com 
base em metodologia própria. 
 
O Ideb incorporará em sua metodologia de cálculo, informações comparativas que 
permitam avaliar o efeito do ensino ofertado em cada escola no aprendizado do 
estudante (IDD). 
 
 
• Fica criado o Comitê de Governança do SINAEB, com o objetivo de realizar a 

governança e supervisão do SINAEB, em acordo com o disposto na Constituição 
Federal, na LDB e no PNE. 

• O Comitê de Governança do SINAEB será instalado no prazo de até 60 (sessenta) dias 
a contar da publicação desta Portaria 

 
 



Avaliações do SINAEB 
 a Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI), com  ciclo avaliativo bianual a iniciar-se em 2017, com 

o objetivo de realizar diagnósticos sobre as condições de oferta da educação infantil pelos sistemas de 
ensino público e privado no Brasil; 

 a Avaliação de Alfabetização "Provinha Brasil", disponibilizada pelo INEP no início e ao final de cada ano 
letivo, com o objetivo principal de auxiliar o professor a avaliar o nível de alfabetização dos educandos 
no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas; 

 a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), de aplicação bianual, com o objetivo de avaliar a 
alfabetização e o letramento em Língua Portuguesa, alfabetização em Matemática dos educandos do 3º 
ano do Ensino Fundamental das escolas públicas; 

 a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) de aplicação bianual aos estudantes do 5º e 9º ano do 
ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, com o objetivo de avaliar a qualidade do 
aprendizado, realizada por amostragem, de larga escala, externa aos sistemas de ensino público e 
privado; 

 a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil (ANRESC) de aplicação bianual aos 
estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental, com o objetivo de avaliar a qualidade do 
aprendizado, realizada de forma censitária, de larga escala, externa aos sistemas de ensino público; 

 Estudos Regionais Comparativos  - ERCE, desenvolvidos pelo Laboratório Latino-americano de 
Avaliação da Qualidade da Educação (Laboratorio Latino-americano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación - LLECE), da Oficina Regional da UNESCO para a América Latina e o Caribe (Orealc); 

 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), avaliação comparada, aplicada a 
estudantes na faixa dos 15 anos de idade, coordenado pela OCDE. 

 


