
 
 

                      UNDIME SP 
                        2017 

 
 

 

6 
 

Professora Doutora Maria Inês Fini 
Presidente do Inep 



CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 
  

O  que fazer nos 100 primeiros  
dias de gestão das redes e das 
escolas em 2017? 



A BASE está pronta, e agora? 
 

Com mais de 20 anos de definições de diretrizes curriculares, LDB, 

parâmetros, mais diretrizes, projetos inovadores, voltamos a discutir 

uma BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM, e já saberemos  o que 

o Brasil quer para suas crianças e jovens como referência nacional 

para construção dos currículos em cada projeto pedagógico de 

escolas ou redes.  

     Saberemos brevemente  o que ensinar 

 
Falta ainda estruturar apoio para professores, gestores, escolas e 

redes de ensino para aprender COMO ENSINAR. 



Com quase 20 anos de implantação de 
uma cultura estruturada  de avaliação, 
sabemos avaliar em larga escala em 
sistemas de qualidade reconhecidos 
internacionalmente. 
  
Não sabemos avaliar no processo de 
maneira que as avaliações da aprendizagem 
se tornem parte de processos formativos a 
serviço de mais e melhor aprendizagem 
para os alunos. 

 



Como a Avaliação em larga escala pode 
ajudar nos 100 primeiros dias de 
gestão?  
 
Conhecer quais são os resultados que 
devem ser considerados. 
Compreender como são produzidos 
os resultados. 



Professora Doutora Maria Inês Fini 
 



 Sobre suas escolas e rede 
DISPONÍVEIS NO SITE DO INEP  WWWINEP.GOV.BR 

Censo Escolar 2016 ( 2015, 2014, 2013…) 

Resultados da Prova Brasil/SAEB/IDEB 2015(2013, 2011) 

Resultados da ANA 2014 ( brevemente 2016) 

Resultados do ENCCEJA 2013 

Matrizes de referência do SAEB/ Prova Brasil 

Matrizes de Referência da ANA. 

MONITORAMENTO DO PNE 2016  LINHA DE BASE 2014/  

  
 



Sobre Avaliação para certificação de 
Competências de Jovens e Adultos 
 
 
 

Novo ENCCEJA em 2017 em 
parceria com estados e 
municipios. 
Nova Matriz e novo exame 



SÓ DEPOIS da BNCC homologada 
 

O consequente  ajuste nas matrizes de 
referência dos sistemas nacionais de 
avaliação: SAEB/Prova Brasil, ANA e 
ENCCEJA, incluindo um novo ENEM e a 
compatibilização com as referências dos 
sistemas estaduais de avaliação estarão 
a serviço dessas novas bases 
curriculares. 
 



 
 

Obrigada! 
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