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DECRETO Nº 9.432, DE 29 DE JUNHO DE 2018

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL – SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 9.432, DE 29 DE JUNHO DE 2018
Regulamenta a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação
Básica.
Parágrafo único. A Política que se refere o caput será orientada pelo disposto na Base
Nacional Comum Curricular, observado o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

DECRETO Nº 9.432, DE 29 DE JUNHO DE 2018
Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica:
I - diagnosticar as condições de oferta da educação básica;
II - verificar a qualidade da educação básica;
III - oferecer subsídios para o monitoramento e o aprimoramento das políticas educacionais; IV - aferir as
competências e as habilidades dos estudantes;
V - fomentar a inclusão educacional de jovens e adultos; e
VI - promover a progressão do sistema de ensino.
Art. 3º São princípios da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica:
I - igualdade de condições para o acesso e a permanência do estudante na escola;
II - garantia do padrão de qualidade; e
III - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Art. 4º Integram a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica:
I - o Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb;

II - o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja; e
III - o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.

DECRETO Nº 9.432, DE 29 DE JUNHO DE 2018
Art. 5º O Saeb é um conjunto de instrumentos que permite a produção e a disseminação de
evidências, estatísticas, avaliações e estudos a respeito da qualidade das etapas que
compõem a educação básica, que são:
I - a Educação Infantil;
II - o Ensino Fundamental; e
III - o Ensino Médio.
Parágrafo único. O Saeb será realizado pela União, em regime de colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e contará com a coleta de dados junto aos
sistemas de ensino e às escolas públicas e privadas brasileiras.
Art. 6º O Encceja tem como objetivo aferir as competências e as habilidades de:
I - jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade
própria;
II - pessoas privadas de liberdade; ou
III - pessoas que residem no exterior.
Parágrafo único. O Encceja poderá ser utilizado para fins de certificação de níveis de ensino.

DECRETO Nº 9.432, DE 29 DE JUNHO DE 2018
Art. 7º O Enem tem como objetivo aferir o domínio das competências e das habilidades
esperadas ao final da educação básica.
Parágrafo único. O Enem poderá ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior
e aos programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante do ensino superior.
Art. 8º Cabe ao Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep:
I - implementar os procedimentos estabelecidos neste Decreto;
II - definir a concepção pedagógica das avaliações e dos exames;
III - definir a metodologia de aplicação e aferição dos resultados das avaliações e dos exames;
IV - editar as normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
(...)
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER | Rossieli Soares da Silva

NOVAS MATRIZES PARA O SAEB 2019

O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA ATÉ 2017
• Matrizes desatualizadas: última revisão ocorreu há 17 anos,
em 2001.
• Apenas Língua Portuguesa e Matemática estão no escopo
dos testes.
• Não abrange todo percurso regular da Educação Básica:
apenas Ensino Fundamental (3º, 5º e 9º anos) e Ensino Médio
(3ª e 4ª séries) estão no escopo atual.
• Apenas escolas públicas recebem resultados individuais de
sua instituição, com exceção das privadas de Ensino Médio,
que passaram a receber a partir de 2017.

MARCOS LEGAL E NORMATIVO PARA
IMPLANTAÇÃO DE APRIMORAMENTOS NO
SAEB 2019

1. Constituição Federal de 1988;
2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e suas
alterações;
3. Lei do Plano Nacional da Educação (2014-2024) de 2014;
4. Resolução que estabelece a Base Nacional Comum Curricular em

APRIMORAMENTOS PARA O SAEB 2019: detalhes






Abandono das siglas e dos nomes fantasia, que mais confundem do que
esclarecem (“Aneb”, “Anresc”, “Ana”, “Prova Brasil”). A partir de 2019, para as
comunicações e os normativos sobre o Sistema de Avaliação da Educação
Básica, as referências serão sempre ao SAEB, acompanhado das etapas, das
áreas de conhecimento, dos tipos de instrumentos envolvidos etc.
Unificação das agendas do SAEB até 2021. A aplicação de instrumentos
ocorrerá em anos ímpares (2019 e 2021) e a divulgação de resultados e
indicadores em anos pares (2020 e 2022). Isso trará mais economicidade e
eficiência nas visitas às escolas.
Afirmação de dimensões da qualidade educacional que extrapolam a
aferição de proficiências em testes cognitivos, para estudos de fatores
associados e elaboração de novos indicadores para o SAEB.

APRIMORAMENTOS PARA O SAEB 2019: detalhes







Abrangência de todo o percurso regular da Educação Básica, com a inclusão
da Educação Infantil no escopo do SAEB.
Implementação de novas Matrizes de Língua Portuguesa e Matemática
tendo o 2º ano do Ensino Fundamental como etapa de referência do SAEB,
conforme estabeleceu a BNCC. Haverá itens de resposta objetiva e itens de
resposta construída.
Implementação das áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas
no escopo dos testes de 9º ano do Ensino Fundamental do SAEB, tomando
por referência a BNCC. Haverá itens de resposta objetiva e itens de resposta
construída.

APRIMORAMENTOS PARA O SAEB 2019 – SÍNTESE
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – Edição 2019
Educação Infantil
Creche

Pré-escola

Ensino Médio

Ensino Fundamental
2º ano

5º ano

9º ano

3ª série

ESCOLAS PÚBLICAS e PARTICULARES na população-alvo

QUESTIONÁRIOS para Dirigentes, Diretores, Professores e Estudantes

2º ano

5º ano

Língua
Portuguesa

Língua
Portuguesa

Matemática

Matemática

9º ano
Língua
Portuguesa
Matemática
Ciências da
Natureza
Ciências
Humanas

3ª série

Língua
Portuguesa
Matemática

O PROCESSO DE PRODUÇÃO DAS
MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB
2019

Embasamento legal
Resolução n°2, de 22 de dezembro de 2017 / CNE
Art.16 – Em relação à Educação Básica, as matrizes de referência
das avaliações e dos exames em larga escala devem ser alinhadas
à BNCC, no prazo de 1(um) ano a partir da sua publicação.

O processo de produção de matrizes alinhadas à
BNCC
• Retomada de estudos prévios
• Análise das matrizes atuais (nacionais, estaduais e municipais)
• Estudo de experiências internacionais
• Estudo da BNCC, considerando:
• É mensurável em larga escala?

• É mensurável por item objetivo?
• Encontra correspondência nas matrizes do Inep?

• Estudo das competências gerais e específicas e exercício de síntese das
habilidades da BNCC
• Alinhamento com os redatores da BNCC e outros especialistas de área

A estrutura das matrizes

Eixos do conhecimento

Eixos dos processos cognitivos

A

B

C

1

A1

B1

C1

2

A2

B2

C2

3

A3

B3

C3

Apresentação das matrizes
• Registro das propostas no seguinte modelo:
•

Definição do construto

•

Descrição dos eixos cognitivos e eixos do conhecimento

•

Tabela indicando a distribuição proporcional de itens no
teste

•

Apresentação das habilidades (ilustrativas) da matriz

Validação das matrizes (em processo)
•

Solicitação de pareceres a especialistas (análise de juízes),
seguindo roteiro pré-determinado

Quem participou?
• Especialistas em avaliação

• Professores com ampla experiência na docência na Educação
Básica e/ou Ensino Superior
• Grupos envolvidos na elaboração da BNCC

MATRIZES ajustadas à BNCC A SEREM IMPLEMENTADAS EM 2019
Língua Portuguesa
2º ano do ensino fundamental

Matemática
2º ano do ensino fundamental
Ciências da Natureza
9º ano do ensino fundamental
Ciências Humanas
9º ano do ensino fundamental

LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

O que será medido?

Os níveis de alfabetização em Língua Portuguesa dos estudantes
matriculados no 2° ano do ensino fundamental.

• Alfabetização: apropriação do sistema alfabético de escrita de modo
articulado ao domínio progressivo de habilidades de leitura e
produção de textos com autonomia.

O eixos do
conhecimento
1. Apropriação do Sistema de Escrita Alfabético: compreensão do
funcionamento desse sistema, bem como de sua aplicação na escrita.
2. Leitura: habilidades relativas às condições de produção e recepção,

reconstrução da textualidade, compreensão e estratégias de leitura.
3. Produção Textual: habilidades relacionadas com a produção textual

até o 2º ano, a exemplo da forma de composição do gênero solicitado, da
pontuação e da segmentação de palavras.

Matriz de Língua Portuguesa – 2º ano do ensino fundamental

EIXO

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE
ESCRITA ALFABÉTICO

HABILIDADES
Relacionar elementos sonoros das
palavras com sua representação
escrita
Ler palavras
Escrever palavras
Ler frases
Localizar informações explícitas em
textos

Reconhecer a finalidade de um
LEITURA

Inferir o assunto de um texto
Inferir informações em textos
Inferir informações em textos que
articulam linguagem verbal e não
verbal

PRODUÇÃO TEXTUAL

Escrever texto

MATEMÁTICA – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

O que será medido?
Letramento Matemático
Conceituado como a compreensão e aplicação de
procedimentos matemáticos na resolução de problemas
campos de Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e
Medidas, Probabilidade e Estatística, bem como na
argumentação acerca da resolução de problemas.

Eixos Cognitivos:
1) Compreender e Aplicar Conceitos e Procedimentos
Entendido como as FERRAMENTAS com as quais se faz

2) Resolver Problemas e Argumentar
Entendido como o USO das ferramentas para fazer Matemática.
Requer passar pelos processos de FORMULAR, EMPREGAR E
INTERPRETAR/AVALIAR (com base no ciclo da resolução de
problemas).

Eixos do Conhecimento:

1)
2)
3)
4)
5)

Números
Álgebra
Geometria
Grandezas e Medidas
Probabilidade e Estatística

Matriz de Referência 2º ano do Ensino Fundamental (recorte)
Eixos do Conhecimento

Eixos Cognitivos
Compreender e Aplicar
Resolver Problemas e
Conceitos e Procedimentos
Argumentar
Resolver problemas de adição ou
de subtração, envolvendo números
naturais, com os significados de
juntar, acrescentar, separar ou
retirar.
...

Números

Reconhecer o que os números
naturais indicam em diferentes
situações: quantidade, ordem,
medida ou código de identificação.
...

Álgebra

Inferir o padrão ou a regularidade de
uma sequência recursiva de números
naturais, objetos ou figuras.
...

Geometria

Identificar OU Descrever a
localização ou deslocamento de
pessoas e/ou de objetos no espaço.
...

Esboçar/Construir roteiros a serem
seguidos ou plantas de ambientes,
de acordo com condições dadas.

Grandezas e Medidas

Comparar comprimentos,
capacidades ou massas.

Determinar a data de início, a data
de término ou a duração de um
acontecimento entre duas datas...

Probabilidade e Estatística

Ler/Identificar OU Comparar dados
estatísticos expressos em tabelas.
....

Explicar/Descrever os passos para a
realização de uma pesquisa
estatística [adequada à faixa etária
dos estudantes].

CIÊNCIAS DA NATUREZA – 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Ciências da Natureza na BNCC - ao longo do Ensino Fundamental,
tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento

...envolve a capacidade de compreender e
interpretar o mundo (natural, social e
tecnológico) e de transformá-lo com base
nos aportes teóricos e processuais da
ciência.
O ensino deve assegurar o acesso à diversidade de conhecimentos
científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e
procedimentos da investigação científica.

Processo investigativo:
estudantes.

elemento

central

na

formação dos

O que medir?
O letramento científico: o que os estudantes demonstram saber e ser
capazes de fazer com os conhecimentos, processos, práticas e
procedimentos científicos produzidos ao longo da história, com recorte
pautado pelas competências (gerais e especificas) e aprendizagens
essenciais definidas na BNCC.

Como medir? Estrutura da matriz

Eixos do conhecimento

Eixos Cognitivos
A

B

C

1. Matéria e Energia

A1

B1

C1

2. Vida e Evolução

A2

B2

C2

3. Terra e Universo

A3

B3

C3

Eixos do conhecimento - correspondem às unidades temáticas da BNCC:
1.

Matéria e Energia:

Inclui o estudo dos materiais presentes em ambientes naturais ou
transformados, suas propriedades, constituição e transformações.
Considera as evidências experimentais das transformações físicas e

químicas, bem como dos conceitos de elemento químico, substância e
mistura. Engloba a natureza da matéria, a constituição dos átomos, suas

relações e interações com os meios naturais e os seres vivos em âmbito
social, ambiental e tecnológico.

Apresenta os ciclos de obtenção e

transformação de energia e os aspectos tecnológicos relacionados a

esses processos. Desenvolve e amplia entendimentos sobre as formas
energia, tecnologias e suas limitações, além de relacionar energia e
vida.

2. Vida e Evolução:
Aborda a origem da vida e evolução dos seres vivos, suas interações

os

ambientes

naturais

ou

transformados;

estrutura

e

funcionamento do corpo humano em sua integridade, associado à
sua relação com hábitos e atitudes individuais e coletivas, ambientes

tecnologias. Aspectos da sexualidade, saúde e doenças. Considera
também questões contemporâneas relacionadas à utilização e
esgotamento

de

recursos

naturais,

impactos

ambientais,

sustentabilidade, transformações, manutenção, conservação dos
ambientes e da diversidade de vida.

3. Terra e Universo:
Aborda conceitos e modelos relacionados à origem, à evolução do

Universo, do Sistema Solar, às características e relações entre os
corpos celestes (satélites, planetas, estrelas, etc.). Sobre o planeta
Terra, aborda fenômenos físicos e astronômicos, os movimentos do

planeta, sua interação com a Lua e o Sol, além de englobar as
questões geológicas da formação do planeta, da crosta terrestre,
suas transformações naturais e causadas pelos seres humanos ao

do tempo.

Os eixos cognitivos

A
Prevalecem operações cognitivas desenvolvidas a partir da
observação e nomeação de propriedades elementares dos
objetos e dos fenômenos do mundo natural ou transformado.
Itens desse nível envolvem o uso de conhecimentos e
para reconhecer, identificar, definir, descrever, representar e
fornecer exemplos de conceitos básicos dos três eixos do
conhecimento.

Os eixos cognitivos

B
Privilegia aspectos associados às relações e hierarquias que se
estabelecem entre os fenômenos.

Itens desse nível demandam a explicação de padrões;
interpretação e seleção de informações científicas
apresentadas em contextos próprios da Ciência para fazer
previsões acuradas, com base em análise de evidências e
informações apresentadas em diferentes formatos (incluindo
gráficos, tabelas e quadros).

Os eixos cognitivos

C
Apropriação do universo científico, oportunizando a
de capacidade crítica e criativa para fazer deduções e
inferências, justificar escolhas e decisões; avaliar e selecionar
propostas de soluções, métodos e ações, e propor soluções
para resolver problemas (socioambientais, tecnológicos e de
saúde coletiva).
Itens desse nível demandam a elaboração ou a seleção de
procedimentos investigativos, estratégias e ações pertinentes,
com base em conceitos e evidências resultantes da integração
diferentes disciplinas das Ciências da Natureza.

Exemplos de habilidades nos cruzamentos dos eixos
Habilidade da BNCC EF07CI10: Argumentar sobre a importância da vacinação
para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a
vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a
manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.
Eixos do
conheciment
o

2. Vida e
Evolução

Eixos Cognitivos

A

B

B2. Compreender a
relação entre a
A2. Reconhecer
as vacinas atuam no vacinação e a
manutenção da
organismo.
individual e coletiva.

C
C2. Propor ou avaliar
propostas pertinentes
ações, estratégias e
políticas públicas
destinadas à prevenção
e manutenção da
coletiva.

CIÊNCIAS HUMANAS – 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Antecedentes:
•
•

Matrizes Saeb 1999 (História e Geografia)
Matrizes Saeb 2013 (Ciências Humanas)

Ciências Humanas na BNCC
• Ensino Fundamental: Geografia e História

“Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de Ciências
Humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana,
às relações sociais e de poder e, especialmente, à produção de conhecimentos e
saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino
de Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do
mundo, não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também os
torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem.”

O que medir?
Capacidade de reconhecer, compreender e avaliar fenômenos naturais, sociais, políticos,
econômicos e culturais de forma integrada e de maneira ética, autônoma, crítica, em
consonância com os direitos humanos e fazendo uso de diferentes linguagens.

Eixos Cognitivos
Eixos do Conhecimento

A.
B.
Reconhecimento Compreensão e
e Recuperação
Análise

C.
Avaliação e
Proposição

1. Tempo e espaço: fontes e
formas de representação

A1

B1

C1

2. Natureza e questões
socioambientais

A2

B2

C2

3. Culturas, identidades e
diversidades

A3

B3

C3

4. Poder, Estado e instituições

A4

B4

C4

5. Cidadania, Direitos
Humanos e movimentos
sociais

A5

B5

C5

6. Relações de trabalho,
produção e circulação

A6

B6

C6

EXEMPLOS DE HABILIDADES
Eixos Cognitivos

Eixos do Conhecimento

1. Tempo e espaço: fontes e
formas de representação
2. Natureza e questões
socioambientais
3. Culturas, identidades e
diversidades
4. Poder, Estado e instituições
5. Cidadania, Direitos
Humanos e movimentos
sociais
6. Relações de trabalho,
produção e circulação

Saeb - Ciências Humanas

A.
B.
Reconhecimento Compreensão e
e Recuperação
Análise
A1

B1

C.
Avaliação e
Proposição
C1

• A2
Reconhecer a função
de mapas
B2 e a importânciaC2
históricos como fontes de representação e registro.
• A3
Identificar características
de diferentesC3projeções
B3
cartográficas.
• Identificar diferentes formas de representação da
A4
noção de tempo ouB4
de periodização dosC4
processos
históricos.
• Reconhecer os métodos de produção do saber
A5
B5
C5
histórico.
• Reconhecer as fontes históricas relativas às
sociedades antigas na África, no Oriente Médio ou
A6
B6
C6
nas Américas.
• Identificar características das tradições orais ou
escritas de registro da história de diferentes
sociedades.

EXEMPLOS DE HABILIDADES

Eixos Cognitivos
Eixos do Conhecimento

A.
B.
Reconhecimento Compreensão e
e Recuperação
Análise

C.
Avaliação e
Proposição

1. Tempo e espaço: fontes e
formas de representação

A1

B1

C1

2. Natureza e questões
socioambientais

A2

B2

C2

3. Culturas, identidades e
diversidades

A3

B3

C3

Reconhecer a
localização do
A4
território
atualmente
ocupado
A5 pela
Mata Atlântica
no Brasil

Relacionar o
desmatamento
B4
da Mata
Atlântica aos
processos
B5
produtivos
desenvolvidos
nos séculos
B6 XIX
e XX

Propor
estratégias de
C4
preservação
para a Mata
Atlântica
C5
brasileira

4. Poder, Estado e instituições
5. Cidadania, Direitos
Humanos e movimentos
sociais
6. Relações de trabalho,
produção e circulação

A6

C6

Acesse: http://inep.gov.br/web/guest/dados

Neste endereço estão reunidas todas as plataformas de
dados e evidências oferecidas pelo Inep.

Obrigada
Maria Inês

