
CATÁLOGO 

AVALIAÇÕES & EXAMES
Participar faz toda a diferença!



Apresentação

   As avaliações têm como propósito
fornecer subsídios para a formulação e o
monitoramento de políticas públicas
educacionais com intuito de redirecionar as
práticas pedagógicas. Já os exames criam
oportunidades de conclusão de etapas da
educação básica ou o ingresso de
estudantes no ensino superior, podendo ter
seus resultados usados também como
indicadores educacionais.
    O Plano Distrital de Educação - PDE,
instituído pela a Lei nº 5.499/2015,
destinado a contribuir para a construção de
unidade das políticas educacionais,
estabelece objetivos e metas e traz em seu
escopo a construção e implementação de
sistema permanente de avaliação
educacional. 

        Destacamos as Metas 1, estratégia 1.7, Meta 2, estratégia 2.29, Meta 3,
estratégia 3.21, Meta 5, estratégia 5.6 e Meta 7, estratégias 7.22 e 7.23, que tratam
da implantação, criação e garantia de sistemas e processos de avaliação
sistemáticas.
        Este Manual busca apresentar à comunidade escolar as avaliações e exames
existentes em âmbito nacional e internacional e a respectiva previsão de quando
acontecerão.
          No conteúdo deste manual constam informações sobre os conceitos, objetivos,
histórico, procedimentos, periodicidade e público-alvo de cada avaliação e exame
destinados ao ensino fundamental - anos iniciais e finais - e ensino médio. São eles:
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA,
Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb, Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes - Pisa, Estudo Internacional de Tendências em Matemática e
Ciência - TIMSS, Estudo Internacional de Progresso em Leitura - PIRLS, Estudo
Internacional de Educação Cívica e Cidadania - ICCS, Sistema Permanente de
Avaliação Educacional do Distrito Federal - SIPAEDF, Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM e Programa de Avaliação Seriada - PAS.
       Esperamos que as informações aqui constantes auxiliem as equipes regionais,
gestores, professores e estudantes, sendo amplamente divulgadas.



 
 

Avaliação 

conhecimentos prévios dos(as) estudantes, podendo seus resultados serem também utilizados
pelos níveis intermediário e central. Para o(a) professor(a), os resultados auxiliam no planejamento
de ações pedagógicas mais assertivas, bem como direcionam as práticas pedagógicas com vistas à
superação das fragilidades evidenciadas. Para os(as) gestores(as) das unidades escolares, agentes
do nível intermediário (CRE) e nível central da SEEDF (Subsecretarias), os resultados subsidiam o
estabelecimento de metas, objetivos, ações conscientes e participativas que visam atender o
direito à aprendizagem dos(as) estudantes.
 
Qual a periodicidade da aplicação?
 
    Anual. A aplicação do Diagnóstico Inicial 2023 deve ser feita no período de 22/05 a 26/05/2023
de modo a garantir a participação de todos(as). É de responsabilidade do corpo docente,
independentemente da turma da qual é regente ou do componente curricular ministrado, a
aplicação do Diagnóstico Inicial 2023.
 
Qual o objetivo?
   
    Trata-se de provas que têm por finalidade verificar o desempenho dos estudantes da rede
pública de ensino do DF nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática, em
habilidades que são consideradas fundamentais para a continuidade dos estudos e promover
intervenções pedagógicas a partir do diagnóstico.
 
O que é avaliado?
 
    O Diagnóstico Inicial 2023 conta com banco de itens de Língua Portuguesa e Matemática
construído a partir de matrizes de referências próprias da SEEDF e provenientes do Currículo em
Movimento. Por se tratar de um diagnóstico inicial, as habilidades a serem verificadas são
referentes ao ano/série imediatamente anterior.
 
Qual a abrangência?
 
     Distrital.
 
 

O que é? 
 
       A Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF), em cumprimento ao Plano Distrital
de Educação, em especial, à meta 7, referente à
implementação do Sistema Permanente de
Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF),
elaborou o Diagnóstico Inicial 2023. Trata-se de
provas que têm por finalidade verificar o
desempenho dos estudantes da rede pública de
ensino do DF nos componentes curriculares de
Língua Portuguesa e de Matemática, em habilidades
que são consideradas fundamentais para a
continuidade dos estudos. 
      O Diagnóstico Inicial 2023 oportuniza à unidade
escolar - por meio das provas elaboradas com itens
autorais com base no Currículo em Movimento -,  o
levantamento de informações referentes aos
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Inicial 
2023



 
 

Quem participa?
 
   Todos(as) os(as) estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal matriculados no 3º
ao 9º anos do Ensino Fundamental regular e na 1ª à 3ª séries do Ensino Médio regular.
 
A participação é censitária ou amostral?
 
    Censitária.
 
Quais são os instrumentos avaliativos utilizados?
 
    Provas elaboradas com itens autorais com base no Currículo em Movimento.
 
Onde acessar os resultados?
 
    Após os lançamentos das respostas pelos(as)professores(as) aplicadores no sistema Avaliação
em Destaque, serão gerados relatórios por unidade escolar e coordenação regional de ensino. 
 
Como utilizar os resultados?
 
    A partir dos resultados a unidade escolar deve planejar intervenções pedagógicas com a
finalidade de contornar as fragilidades identificadas. A DIAV colabora com esse momento por
meio de envio de Caderno Pedagógico com o gabarito e comentários de todas as questões das
provas, bem como com uma formação ao vivo sobre o assunto no Canal EducaDF, a qual ficará
disponível on-line. 
 
Como saber mais?
 
    Dúvidas podem ser enviadas para o endereço eletrônico: diav.suplav@se.df.gov.br ,
gade.suplav@se.df.gov.br

Diagnóstico Inicial 2023
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O que é a Avaliação Institucional?
 
   É o processo de análise permanente da realidade
escolar e dos ambientes de trabalho, de modo a
subsidiar as decisões dos gestores no planejamento
das políticas públicas, intervenções administrativas e
pedagógicas.
 
Por que fazer uma Avaliação Institucional?
 
 Porque a Avaliação Institucional equivale à
autoavaliação, ou à avaliação do trabalho da escola e
destina-se a analisar a implementação de seu Projeto
Político-Pedagógico. E, nesse contexto, é capaz de
identificar suas potencialidades e fragilidades e, assim,
orientar suas ações com vistas à garantia da
qualidade social do trabalho escolar. 
 E para suscitar a implementação de diferentes
estratégias que contribuam para o atendimento das 

Avaliação
Institucional

necessidades de seus atores, de forma a promover as aprendizagens dos estudantes e dos
profissionais que ali atuam, a reflexão coletiva é imprescindível.
   Além disso, quando a avaliação institucional traz para o centro da discussão os processos e
procedimentos utilizados para realização dos trabalhos no interior da escola, tem-se uma
articulação fundamental com os outros dois níveis da avaliação; a avaliação da e para a
aprendizagem e a avaliação em larga escala.
 
Abrangência:
 
     A Avaliação Institucional abrange toda a Rede de Ensino do Distrito Federal. Os questionários são
alguns dos seus instrumentos avaliativos, que ao longo dos últimos anos, vêm sendo aplicados para
gestores, professores e estudantes. Estes fizeram parte dos testes procedimentais para a
implementação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal – SIPAEDF.
   E, de acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional, desta Secretaria de Estado de Educação,
a avaliação institucional tem o objetivo de avaliar todas as instâncias que compõem a organização
escolar.
 

 “Por isso, avalia-se o trabalho desenvolvido na biblioteca, na sala de leitura, nos laboratórios, na
coordenação pedagógica, na sala de apoio, na sala de recursos, no serviço de orientação educacional,
nos projetos didáticos e ou interventivos, no atendimento ao público. Avalia-se também a qualidade da

estrutura física e organizacional da escola." (pg 57)
 
Participação:
    Todas as pessoas que integram a comunidade escolar devem participar da avaliação institucional.
Ou seja, desde estudantes, gestores, professores e profissionais da educação até os familiares e
demais integrantes da comunidade escolar.
 
Quem é avalia e quem é avaliado na avaliação institucional?
 
   A avaliação institucional ou avaliação do trabalho da escola deve ser realizada na escola, pela
escola, em função da escola e pelas pessoas que interagem com e nessa escola. Portanto, se avalia
os esforços de todos os envolvidos, considerando as condições, potencialidades e fragilidades
observadas nas seguintes dimensões:
 
Gestão Pedagógica
  Nessa dimensão consideram-se os processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico,
orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes, em
consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola.
 



 
 

Avaliação Institucional

Resolução nº 1-2006-CEDF - Estabelece normas para a Avaliação Institucional no Sistema de
Ensino do Distrito Federal
Lei nº 5.499/2015, o Plano Distrital de Educação (PDE) precisamente na estratégia 3.21 –
Aperfeiçoar as políticas de sistema de avaliação institucional.
Parecer nº 93/2014-CEDF, Aprova as Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem,
Institucional e em Larga Escala, para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal

Gestão Pedagógica
  Nessa dimensão consideram-se os processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico,
orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes, em
consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola.
 
Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais
  Nesse contexto, o foco é a análise e o acompanhamento dos processos e práticas de gestão
para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e em decorrência de seus resultados,
tendo sempre como foco as aprendizagens.
 
Gestão Participativa
 Essa dimensão abrange processos e práticas que respondam ao princípio da gestão
democrática do ensino público, considerando a atuação de órgãos colegiados – conselhos
escolares, APM, grêmios estudantis; o estabelecimento de articulações e parcerias; a utilização
de canais de comunicação com a comunidade escolar.
 
Gestão de Pessoas
  Essa dimensão visando ao envolvimento e compromisso das pessoas (professores e demais
profissionais, pais, mães e estudantes) com o Projeto Político Pedagógico da escola, abrange
processos e práticas de gestão. Considera desde a integração dos profissionais da escola, pais,
mães, responsáveis e estudantes; o desenvolvimento profissional contínuo; o clima
organizacional; a avaliação do desempenho; a observância dos direitos e deveres; até a
valorização e o reconhecimento do trabalho escolar.
 
Gestão Financeira
 Nessa dimensão consideram-se os processos de planejamento, aplicação e prestação de
contas dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação de
políticas e programas educacionais, de forma participativa e transparente.
 
Gestão Administrativa
  Nesse ponto são considerados os processos de gestão de materiais, da estrutura física, do
patrimônio, entre outros. 
 
Quando acontece a Avaliação Institucional? 
 
   A avaliação do trabalho da escola é interna e permanente. Não podem ser momentos
estanques de autoavaliação, pois devem promover discussão e reflexão coletiva. Mas existem
diversos momentos propícios para essa autoavaliação, que deve ocorrer durante todo o ano
letivo, como nos dias da avaliação pedagógica previstos em calendário escolar, coordenações
coletivas, conselhos de classe, reuniões com a família, assembleia escolar e diversas outras
reuniões.
    Além disso, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Diretoria de
Avaliação, promove bianualmente a aplicação de questionários contextuais, com o objetivo de
sistematizar as percepções e transformações observadas ao longo dos anos, nas diferentes
instituições de ensino do Distrito Federal.
 
Quais os normativos amparam avaliação institucional?
 

 
Qual é o retorno da avaliação institucional?
 
  Todas as informações coletadas, as análises e as reflexões subsidiarão os processos de
análise de autoavaliação e elaboração dos projetos e ações propostas, permitindo identificar
potencialidades e fragilidades institucionais de forma a promover uma reflexão com vistas à
melhoria da qualidade social da educação.



 
 

Avaliação 

   Já em 2005, o Saeb foi reestruturado e passou a ser composto por duas avaliações: a
Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Anresc), mais conhecida como Prova Brasil. Logo em 2007, nasceu o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), um indicador que combina as médias de desempenho dos
estudantes, oriundas do Saeb, com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas
no Censo Escolar. Assim, o Ideb passou a oferecer um retrato da qualidade da educação básica
no país. Em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), prevista no Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), passou a compor o Saeb, colocando a alfabetização em
foco na avaliação. No ano de 2017, o Saeb iniciou a avaliação de forma censitária também da 3ª
e 4ª séries do ensino médio, além do 5º e 9º anos do ensino fundamental. 
     Às vésperas de completar três décadas de realização, a edição 2019 do Saeb marcou o início
de um período de transição entre as matrizes de referência utilizadas desde 2001 e as novas
matrizes elaboradas em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A
avaliação passou por uma nova reestruturação, pois em atendimento à Resolução CNE nº 2, de
22 de dezembro de 2017, as matrizes de referência das avaliações educacionais em larga escala
deveriam estar alinhadas ao novo referencial curricular. Além disso, a avaliação da alfabetização
passou a ser realizada no 2º ano do ensino fundamental, de forma amostral. Em 2019, também
deu-se início à avaliação da educação infantil, em caráter de estudo-piloto, com a aplicação de
questionários eletrônicos para professores e diretores, além de secretários municipais e
estaduais. As habilidades socioemocionais, elemento importante das competências gerais
apresentadas na BNCC, compõem o eixo Cidadania, Direitos Humanos e Valores da matriz-
mestre do Saeb. Porém, esse tema não foi investigado no questionário contextual de 2019 e
não compõe, até o momento, os testes cognitivos. Em 2021, as escolas particulares foram
incluídas de forma amostral. 
 
E o Novo Saeb? 
    Reformas curriculares dominaram as tendências das políticas educacionais do século XXI.
Para citar exemplos, em 2017, foi sancionada a Lei do Novo Ensino Médio, que, em linhas gerais,
altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), conferindo maior
flexibilização ao currículo da etapa. Já em 2018, além da aprovação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
lançou a Agenda Educação 2030, após a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) pela Unesco. Ademais, em 2019, foi instituída a Política Nacional da
Alfabetização (PNA). Por conseguinte, todas essas reformas levarão à reformulação das
avaliações processuais formativas e aos sistemas de avaliação de larga escala. Por conseguinte,
espera-se novas orientações do INEP para a aplicação do Saeb 2023. 

O que é? 
 
O Saeb é a maior e mais longeva avaliação
educacional brasileira. Surgiu no início da década
de 1990, no contexto da promulgação da
Constituição Federal de 1988 e dos esforços
nacionais pela universalização do ensino
fundamental. No decorrer de suas edições, o Inep
realizou uma série de aprimoramentos teórico-
metodológicos na avaliação. 
Em 1995, por exemplo, foi adotada uma nova
metodologia de construção do teste e análise de
resultados: a Teoria de Resposta ao Item (TRI).
Com isso, passou a ser possível comparar os
resultados das avaliações ao longo do tempo.
Começou, também, nesse momento, o
levantamento de dados contextuais por meio de
questionários.



Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb

Produzir informações de monitoramento e avaliação nacional da qualidade da educação
básica em seus sistemas, suas redes e suas instituições escolares para subsidiar as decisões
de gestão administrativa, gestão pedagógica e orientação das políticas públicas desse nível
de ensino. 
Produzir e disseminar indicadores para aferição do acesso, da permanência, da trajetória e
da aprendizagem dos estudantes. 
Produzir estudos, evidências e indicadores que permitam o monitoramento da redução das
desigualdades.  
Produzir estudos e indicadores de economia educacional, incluindo o nível socioeconômico
dos educandos, a disponibilidade de recursos vinculados à educação e potencial de
arrecadação tributária de cada ente federado. 
Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência dos sistemas, das redes e das instituições de
ensino de educação básica do país.  
Produzir informações comparáveis entre redes, sistemas e instituições de ensino, inclusive
na forma de séries históricas. 
Organizar a colaboração e a interoperabilidade entre o Saeb e os sistemas de avaliação
subnacionais, inclusive quanto às etapas e modalidades avaliadas, aos métodos, aos
cronogramas de aplicação e às formas de divulgação dos resultados. 
Fomentar o desenvolvimento de competências técnicas e científicas na área de avaliação
educacional. 
Desenvolver soluções, produtos e serviços que facilitem o acesso e o uso das evidências
produzidas pelo Saeb por gestores, professores e toda a sociedade. 
Produzir informações para nortear decisões estratégicas de financiamento da educação
básica. 

Em resumo: 
 
2019: estudo-piloto para a avaliação da educação infantil; testes de língua portuguesa e de
matemática para o 2º ano do ensino fundamental já alinhados à BNCC; testes de ciências
humanas e de ciências da natureza para o 9º ano do ensino fundamental já alinhados à BNCC. 
2021: implementação da avaliação da educação infantil, realizada por meio da aplicação de
questionários eletrônicos para professores e diretores de creches e pré-escolas, bem como
gestores das redes. 
2023: testes de linguagens e matemática para os 5º e 9º anos do ensino fundamental alinhados
à BNCC; testes de ciências humanas e de ciências da natureza para o 5º ano do ensino
fundamental alinhados à BNCC. 
2025: testes para o ensino médio alinhados à BNCC. 
 
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
   Bianual. As provas são aplicadas a cada dois anos com estudantes do 2º, 5º e 9º anos do
ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, sendo a aplicação da avaliação em anos
ímpares e a divulgação dos resultados em anos pares. 
 
Quais os objetivos? 
 

 
Qual a abrangência? 
 
   Nacional. As secretarias de educação auxiliam o Inep na articulação com as escolas avaliadas
em cada unidade da federação. O Inep conta com o comprometimento dos gestores das redes
de ensino e dos secretários de educação para a aplicação dos testes e dos questionários, de
modo a contribuir para que o Saeb seja fonte de informações para a orientação das políticas
educacionais, conforme previsto no art. 11, da Lei n.º 13.005/ 2014, referente ao Plano Nacional
de Educação (PNE). 



Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb
Quem participa? 
 
     Estudantes do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Importa
destacar que, apesar de as avaliações serem feitas com os estudantes que estão no final de um
ciclo curricular, exceto no caso da avaliação do 2º ano, elas não refletem apenas aqueles anos,
mas sim um percurso que se inicia na Educação Infantil.  
 
A participação é censitária ou amostral? 
 
     As provas são aplicadas de forma censitária na rede pública de ensino e de forma amostral
na rede privada. Os estabelecimentos de ensino que participarem de forma amostral não
possuem resultados divulgados por escola, mas para as agregações de região geográfica,
unidade da federação e Brasil. Para as unidades escolares que participam de forma censitária,
para que haja divulgação dos resultados deve-se atentar para os critérios especificados no edital
vigente no ano de aplicação. 
 
O que é avaliado? 
 
   São avaliadas habilidades em língua portuguesa (foco em leitura) e matemática (foco na
resolução de problemas). Na edição de 2019 e 2021 foram avaliadas também as habilidades em
ciências da natureza e ciências humanas no 9º ano do ensino fundamental e as habilidades em
língua portuguesa e matemática no 2º ano do ensino fundamental de forma amostral. 
 
Quais são os instrumentos avaliativos utilizados? 
 
   Os instrumentos de avaliação utilizados são os testes cognitivos e os questionários contextuais
que são compostos por itens originados das matrizes de referência. Nos testes cognitivos para
língua portuguesa e matemática, do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do
Ensino Médio, os itens de múltipla escolha são unidimensionais. Para a etapa de alfabetização e
para Ciências Humanas e Ciências da Natureza, no 9º ano, também foram aplicados itens de
resposta construída, nos quais o aluno redige a resposta. Os questionários de contexto escolar
são respondidos pelos diretores, professores e estudantes. 
     Destaca-se que são confeccionados tipos diferentes de cadernos de prova para cada ano e
série, assim cada aluno responde a apenas um caderno de prova. Dessa forma, dois alunos não
respondem necessariamente às mesmas questões. 
    Os cadernos de prova e os gabaritos do Saeb não são divulgados. Para fins de pesquisa,
recomenda-se o acesso a questões comentadas e a alguns exemplos de itens de provas
disponíveis no portal do Inep.
 
Como acessar os resultados? 
   A divulgação dos resultados do Saeb passou a ser dividida em três etapas: divulgação
preliminar, interposição de recursos e divulgação dos resultados finais. A divulgação preliminar é
uma etapa restrita aos gestores escolares. Por meio de um sistema eletrônico saeb, os diretores
podem consultar, em um período específico determinado em portaria, os resultados
preliminares da avaliação. Essa consulta apresenta o quantitativo de alunos participantes, a
média e a distribuição dos estudantes na escala de proficiência. É possível, então, interpor
recurso ao resultado preliminar divulgado. Só depois de analisados os recursos, é feita a
divulgação final, aberta ao público. 
  
Como saber mais? 
 
    É possível acessar o site do Inep, o histórico, a legislação, as matrizes e escalas de proficiência,
os resultados, o sistema, os testes e os questionários aplicados nas edições anteriores pelo link
de acesso: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/saeb. É possível também baixar em PDF o guia de acesso ao sistema saeb. 
 
 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/testes-e-questionarios
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/testes-e-questionarios
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2019/documentos/guia_de_acesso_sistema_saeb.pdf
http://saeb.inep.gov.br/saeb/


 
 

com os maiores especialistas em avaliação educacional. Essa convivência representou um salto de
qualidade na concepção e na realização de instrumentos das avaliações educacionais nacionais,
principalmente porque consolidou os avanços já projetados no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2000, o foco da avaliação foi
em leitura, mas os estudantes também resolveram questões de ciências e matemática. Em
dezembro de 2001, são divulgados os primeiros resultados do Pisa 2000. A média geral dos
brasileiros foi de 396 em leitura, 334 em matemática e 375 em ciências, enquanto a média dos
países da OCDE foi de 500 em cada uma das três áreas, valor estabelecido como “âncora” para a
medição do desempenho dos estudantes.  
   Em 2003, a Matemática é foco da segunda edição. No Brasil, a aplicação dos testes e dos
questionários ocorreu, em 229 escolas das cinco regiões, distribuídas entre estabelecimentos das
zonas urbana e rural, nas redes pública e privada. Por meio de 60 questões (a maioria
de matemática e o restante dividido entre leitura e ciências), foram avaliados 4.452 alunos. O Brasil
participa ainda da experiência Pisa Plus, um estudo longitudinal para desenvolver os domínios
de leitura, matemática e ciências ao longo de um ano escolar. Os resultados da segunda edição do
Pisa são divulgados em dezembro de 2004. O Brasil foi o país que mais cresceu em duas das
quatro áreas de conteúdo avaliadas em matemática, melhorou em ciências e manteve o
desempenho de 2000 em leitura. A média geral dos brasileiros foi de 403 em leitura, 356
em matemática e 390 em ciências. Em todas as áreas, o Brasil teve uma média menor que a média
dos países da OCDE. 
    Em 2006, acontece a terceira edição, participam do Pisa os 30 países-membros da OCDE e 27
países convidados. Houve adesão de um número maior de países da América do Sul. A aplicação
no Brasil ocorreu em 629 escolas, para 9.345 alunos. O foco foi no domínio de ciências. Em 2007, a
divulgação dos resultados mostra que a média geral dos brasileiros foi de 393 em leitura, 370
em matemática e 390 em ciências. Em todas as áreas, o Brasil teve uma média menor que a média
dos países da OCDE. 
   A avaliação chega a quarta aplicação em 2009 e inicia um novo ciclo do programa, com ênfase
novamente no domínio de leitura. A aplicação no Brasil ocorre para 20.127 estudantes de 947
escolas brasileiras. Ao todo, participaram 65 países e 470 mil estudantes de todo o mundo.  Em
2010, acontece a divulgação da média geral dos brasileiros que foi de 412 em leitura, 386
em matemática e 405 em ciências. Em todas as áreas, o Brasil teve uma média menor que a média
dos países da OCDE. 
    Em 2012, a quinta edição da avaliação é aplicada em 767 escolas, com 18.589 estudantes no
país. O Brasil opta por participar das três áreas com testes em computador, realizando a primeira
avaliação eletrônica representativa de todo o país. Para a realização da avaliação, cuja aplicação
em escala nacional seria pioneira no Brasil, optou-se por uma amostra reduzida de escolas: 247.
Essa amostra permitiu a geração de resultados em âmbito nacional.

O que é?
 
  O Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa), tradução de Programme for
International Student Assessment, é um estudo
comparativo internacional realizado a cada três anos
pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). A iniciativa de
avaliação comparada, é aplicada em países membros
da OCDE, além de países ou economias parceiras. O
Brasil foi o primeiro país sul-americano convidado a
participar do Pisa desde a primeira edição, em 2000. A
primeira edição da pesquisa internacional em larga
escala envolveu mais de 200 mil alunos de 32 países. 
 No Brasil, participam 4.893 jovens com idades entre
15 e 16 anos. Fazer parte do programa com países
cujos sistemas educacionais são os mais avançados
do mundo permitiu aos técnicos brasileiros o convívio
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   Os resultados apresentados em 2013 mostram que o Brasil é o país que teve o maior avanço
absoluto na proficiência em matemática, quando feita a comparação entre as edições nas quais
essa área foi o foco (2003 e 2012). Soma-se o fato de o Brasil ter sido o país com a terceira maior
evolução no desempenho global do programa até 2009. A média geral dos brasileiros foi de 410
em leitura, 391 em matemática e 405 em ciências. Em todas as áreas, o Brasil teve uma média
menor que a média dos países da OCDE. 
   Em 2015, a sexta edição da avaliação foi aplicada em 841 escolas, para 23.141 estudantes e, pela
primeira vez, os questionários contextuais do Pisa são aplicados no Brasil,
integralmente em computador. A avaliação eletrônica trouxe benefícios especialmente para a
avaliação de ciências, foco da edição, e de Resolução Colaborativa de Problemas que incluía
também Letramento Financeiro. Outra novidade foi a coleta de dados sobre os professores: até 10
professores de ciências e 15 de outras disciplinas foram selecionados em cada escola participante,
totalizando uma amostra de 8.287 professores. Eles responderam a questões sobre qualificação e
desenvolvimento profissional, práticas de ensino, ambiente para aprendizagem, liderança e
gerenciamento escolar. Os resultados divulgados em 2016 apresentam que a média geral dos
brasileiros foi de 407 em leitura, 377 em matemática e 401 em ciências. A média dos estudantes
dos países da OCDE foi de 493 em leitura, 490 em matemática e 493 em ciências. 
    Em 2018, a sétima edição do PISA é aplicada no Brasil para 10.691 estudantes em 597 escolas
da rede pública e privada. O domínio principal foi leitura, o que significa que os estudantes
responderam a um maior número de itens no teste dessa área do conhecimento e que os
questionários se concentraram na coleta de informações relacionadas à aprendizagem nesse
domínio. Nessa edição, o Pisa também avaliou domínios chamados inovadores, como Letramento
Financeiro e Competência Global, tendo o Brasil participado apenas do primeiro. Pela primeira vez,
os pais dos estudantes selecionados responderam a um questionário em papel. Em 2019, os
resultados são apresentados e o Brasil tem resultados médios estagnados desde 2009 nas três
áreas avaliadas, além de um desempenho significativamente inferior ao desempenho médio dos
países da OCDE. Resultados por cor/raça são apresentados, dada a opção ao Brasil de incluir três
variáveis nacionais nos questionários contextuais. 
   A oitava edição do PISA, programada para 2021, foi adiada para 2022 por conta do contexto
pandêmico. A aplicação ocorreu no período de 18 de abril e 31 de maio de 2022, em formato
eletrônico. No Brasil foram selecionadas 606 escolas de 420 municípios, nas 27 unidades da
federação e participaram 14.017 estudantes, número que superou a taxa mínima de 80% da
participação exigida pela OCDE. A divulgação dos resultados está prevista para dezembro de 2023.
 
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
  Trienal. As avaliações do Pisa acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do
conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências –, havendo, a cada edição do programa, maior
ênfase em cada uma dessas áreas. O PISA 2025 se concentrará em Ciências.  
 
Quais os objetivos? 
   
    Muito além de medir o conhecimento dos jovens, o Pisa propõe a produção de indicadores que
contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, permitindo a
comparação da atuação dos estudantes e dos ambientes de aprendizagem entre diferentes
nações. Permite que os diferentes países participantes avaliem se as políticas públicas
implementadas, tanto na área educacional como na socioeconômica, estão sendo eficientes. Os
resultados do Pisa possibilitam que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de seus
estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas
em outros lugares e formule suas políticas e programas educacionais visando à melhora da
qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem.  O PISA deve ser visto como um
instrumento para que os gestores, os professores e os demais profissionais atuantes nesse setor
vejam o efeito de suas práticas e de seus métodos.  
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O que é avaliado? 
 
    O Pisa avalia três domínios – leitura, matemática e ciências – em todas as edições ou ciclos e
para cada um deles é definida uma Matriz de Referência. A cada edição, é avaliado um domínio
principal, o que significa que os estudantes respondem a um maior número de itens no teste
dessa área do conhecimento e que os questionários se concentram na coleta de informações
relacionadas à aprendizagem neste domínio, e a cada ciclo do PISA, um dos domínios é
considerado como principal, tem sua Matriz de Referência revisada. A pesquisa também avalia
domínios chamados inovadores, como Resolução de Problemas, Letramento Financeiro e
Competência Global. 
   Não há necessidade de preparação, pois a ideia é aferir como os estudantes aplicam o que
aprendem. As questões, de múltipla escolha, baseiam-se em situações reais da vida e pedem
respostas curtas. 
    O PISA avalia o nível de conhecimento sobre métodos científicos e suas aplicações, interpretação
e compreensão de textos e problemas matemáticos. Ou seja, não se avalia o currículo que é
ensinado nas escolas, pelo menos não diretamente. Para o programa, o importante é avaliar como
os estudantes conseguem aplicar seus conhecimentos sem ser meros replicadores de conteúdo.
Assim, medir os conhecimentos interdisciplinares, a criatividade e a capacidade de colocar tudo
isso em prática é o fundamental. 
 
Qual a abrangência? 
 
    Internacional. Em 2022, 83 países e economias participaram do PISA, dos quais 38 são membros
da OCDE e 45 países convidados.  
 
Quem participa? 
 
  Estudantes na faixa etária dos 15 anos de idade, fase em que se pressupõe o término da
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Segundo os criadores do programa, nessa
idade o jovem já possui uma razoável base nas competências que são exigidas aos estudantes
nesta faixa etária. 
 
A participação é censitária ou amostral? 
 
    Amostral. Os estudantes que fazem parte da amostra de aplicação do PISA são escolhidos por
sorteio. No Brasil, devido ao grande universo de estudantes, as chances de ser sorteado, no ano
de edição da prova do PISA, gira em torno de 0,2 a 0,5% de chance. Assim, a cada 3 anos, os
estudantes de instituições escolares públicas, particulares, rurais e urbanas no ano que
completam 15 podem ser sorteados em seus países de origem para participarem da prova do
PISA.  
 
Quais são os instrumentos avaliativos utilizados? 
 
  Além dos testes cognitivos, por meio de questionários aplicados a estudantes, diretores,
pais/responsáveis e professores, o PISA reúne informações sobre histórico familiar dos estudantes,
suas abordagens à aprendizagem e seus ambientes de aprendizagem, pois inclui na coleta de
informações, dados sobre o ambiente escolar; o acesso à informação e diversos aspectos
socioeconômicos também são medidos. Esses questionários também são construídos com base
em uma Matriz de Referência.  
   No Brasil, as avaliações são aplicadas pelo INEP, geralmente, entre maio e agosto a cada três
anos. As informações são enviadas para centralização mundial à Organização para a Cooperação e
o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que consolida os dados mundiais, normalmente no início
de dezembro do mesmo ano.  
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Onde acessar os resultados? 
 
   O resultado final do PISA 2022 está previsto para ser divulgado em dezembro de 2023, de
acordo com o calendário da OCDE. Os resultados das edições anteriores estão acessíveis pelo link:
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa 
 
Como posso saber mais? 
 
  Além do site da OCDE com todo o detalhamento sobre o PISA no Brasil e no mundo, outras
informações podem ser obtidas no site do Inep, que é o órgão responsável pelo planejamento e a
operacionalização da avaliação no país, o que envolve representar o Brasil perante a OCDE,
coordenar a tradução dos instrumentos de avaliação, coordenar a aplicação desses instrumentos
nas escolas amostradas e a coleta das respostas dos participantes, coordenar a codificação dessas
respostas, analisar os resultados e elaborar o relatório nacional.  
 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa


 
 

alunos e aplicou questionários a milhares de professores e diretores de escolas. Além disso, o
TIMSS investigou os currículos de matemática e ciências dos países participantes por meio de uma
análise de guias curriculares, livros didáticos e outros materiais curriculares. Os resultados do TIMSS
foram divulgados em 1996 e 1997 em uma série de relatórios, fornecendo informações valiosas aos
formuladores de políticas e profissionais nos países participantes sobre o ensino de matemática e
ciências e o desempenho de seus alunos. Relatórios técnicos e o banco de dados internacional
completo também foram publicados.  
    Em 1999, o TIMSS avaliou o desempenho dos alunos na oitava série em matemática e ciências
em 38 países, incluído 26 dos participantes em 1995. Para esses 26 países, a avaliação de 1999 foi
uma oportunidade de reunir dois tipos de dados de tendências: 1. O aproveitamento e histórico da
oitava série de 1995 e de 1999 e 2. Os alunos que estavam na quarta série em 1995 estavam agora
na oitava série. Podendo fazer análises dos estudantes em relação a outros países e o que havia
mudado desde 1995.  
     Assim, foi possível fazer análise de amostras representativas de aproximadamente 3.500 alunos
com idades entre 13 e 14 anos foram avaliados em cerca de 150 escolas. A amostragem foi
realizada em duas fases para garantir uma amostra nacional representativa de estudantes.
Primeiro as escolas foram selecionadas aleatoriamente e, em seguida, as salas de aula foram
selecionadas aleatoriamente dentro das escolas selecionadas. Em cada país participante,
aproximadamente 150 escolas foram selecionadas aleatoriamente para a avaliação. Em cada
escola, uma ou duas salas de matemática de alunos da oitava série foram selecionadas
aleatoriamente de cerca de 3.500 alunos da oitava série em cada país. O mesmo procedimento foi
usado para a avaliação em 1995. O TIMSS 1999 usou uma técnica de amostragem matricial para
obter uma cobertura ampla – o total de 308 itens foi sistematicamente distribuído em 8 cadernos
de teste e os cadernos foram distribuídos aleatoriamente aos alunos. Cada aluno completou um
livreto de teste de 90 minutos. Ao todo, foram 162 itens de matemática e 146 itens de ciências.
Aproximadamente um terço dos itens foram construídos em formato de resposta, e os itens
restantes eram de múltipla escolha, para Matemática e Ciências em geral e em 11 áreas de
conteúdo: Matemática (Frações e senso numérico, Medição, Representação de dados, análise e
probabilidade, Geometria, Álgebra) Ciência (Ciência da Terra, Ciência da Vida, Física, Química,
Investigação científica e da natureza da ciência, Questões ambientais e de recursos. 
      Assim como os referenciais de matemática e ciências descrevem o que deve ser avaliado nessas
áreas, o referencial contextual identifica as principais características dos contextos educacionais e
sociais que foram estudados com vistas a melhorar a aprendizagem dos alunos. A aprendizagem
ocorre dentro de um contexto e não isoladamente. Existem inúmeros fatores contextuais que
afetam o aprendizado dos alunos, por exemplo, tipo de escola, recursos escolares, abordagens
instrucionais, características do professor, atitudes do aluno e apoio doméstico para o aprendizado
contribuem fortemente para o aprendizado e o desempenho do aluno. 

O que é? 
 
    O Trends in International Mathematics and Science
Study é uma série de avaliações internacionais do
conhecimento de matemática e ciências de
estudantes de todo o mundo.   O Terceiro Estudo
Internacional de Matemática e Ciências, conhecido
como TIMSS 1995, foi o maior e mais ambicioso
estudo internacional sobre o desempenho dos
alunos realizado até então.  Entre 1994 e 1995, foi
realizado em cinco séries em mais de 40 países
(terceira, quarta, sétima e oitava séries e o último
ano do ensino médio). Os alunos foram testados em
matemática e ciências e informações abrangentes
sobre o ensino e aprendizagem de matemática e
ciências foram coletadas de alunos, professores e
diretores de escolas.  Ao todo, o TIMSS testou e
reuniu dados contextuais de mais de meio milhão de



 
 

    Para uma apreciação mais completa do significado dos resultados do TIMSS e como podem ser
usados   para melhorar a aprendizagem dos alunos em matemática e ciências, é importante
compreender os contextos em que os alunos aprendem. O TIMSS recolhe em cada ciclo uma série
de informações sobre estes contextos de aprendizagem, aplicando questionários de base a alunos,
professores, diretores de escolas e especialistas curriculares, juntamente com a avaliação do
desempenho dos alunos em matemática e ciências. Os Questionários Contextuais TIMSS 2007 são
baseados na Estrutura Contextual, que engloba cinco grandes áreas nas quais as informações são
coletadas: Currículo, Escolas, Professores e sua preparação, Atividades e características da sala de
aula, Alunos.  
    Na edição de 2003, cerca de 50 países participaram da edição. Os resultados foram divulgados
em dezembro de 2004. 
    Em 2007 acontece a quarta edição de um ciclo de avaliações comparativas do TIMSS. O Centro
Internacional de Estudo TIMSS & PIRLS distribui o Banco de Dados Internacional TIMSS final e o
Guia do Usuário em 2009. Vale ressaltar que, existe uma enorme diversidade entre os países do
TIMSS – em termos de desenvolvimento econômico, localização geográfica e tamanho da
população. Fundamental para a visão da IEA é a noção de que a diversidade de filosofias, modelos e
abordagens educacionais que caracterizam os sistemas educacionais do mundo constituem um
laboratório natural no qual cada país pode aprender com as experiências dos outros. Os
participantes do TIMSS compartilham a convicção de que a comparação dos sistemas educacionais
em termos de sua organização, currículos e práticas de ensino em relação ao desempenho
correspondente do aluno fornece informações cruciais para a formulação de políticas educacionais
eficazes.  
     Em 2011, a coincidência das avaliações TIMSS e PIRLS ofereceu uma oportunidade única para os
países participantes avaliarem os mesmos alunos da quarta série em matemática, ciências e leitura.  
   Em 2015, a edição media tendência de 20 anos para os países que participaram das primeiras
avaliações do TIMSS em 1995.  
     O TIMSS 2019 da IEA é o sétimo ciclo de avaliação do TIMSS, realizado na quarta e oitava séries
em 64 países. Em 2019, o TIMSS iniciou a transição para a avaliação baseada em computador,
introduzindo uma versão computadorizada - eTIMSS. Metade dos países participantes em 2019
optou por administrar a nova versão do eTIMSS, enquanto a outra metade continuou a administrar
a versão em papel. Todos os esforços foram feitos para que as avaliações do eTIMSS e do
paperTIMSS fossem o mais semelhantes possível. Para fornecer uma ponte entre o eTIMSS e o
paperTIMSS, os países do eTIMSS também administraram os itens de tendência do paperTIMSS a
uma amostra separada de alunos, geralmente nas mesmas escolas. Em cada série, amostras
representativas nacionalmente de aproximadamente 4.000 alunos de 150 a 200 escolas
participaram do TIMSS 2019. Incluindo as avaliações de matemática e ciências e questionários de
contexto, mais de 330.000 alunos, 310.000 pais, 11.000 escolas e 22.000 professores participaram
da avaliação da quarta série, e mais 250.000 alunos de 8.000 escolas e 30.000 professores
participaram da avaliação da oitava série.  
    O TIMSS 2023 completará a transição do TIMSS para a avaliação digital, iniciada com o TIMSS
2019, refletindo o uso generalizado da tecnologia nas escolas e na sociedade. As avaliações do
TIMSS 2023 incluirão formatos de itens novos e envolventes e recursos interativos e tarefas de
resolução de problemas e investigação (PSIs) baseadas em cenários que motivam os alunos e
capitalizam no ambiente digital. 
 
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
    A cada 4 anos. Assim é possível avaliar o desempenho, o contexto e a evolução dos estudantes
na trajetória do 4º ao 8º ano do ensino fundamental, nas áreas de Matemática e Ciências, a partir
de evidências comparáveis entre os países participantes para a adoção de medidas mais eficazes
de aprendizagem nessas áreas. 
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Quais os objetivos?  
 
    O TIMSS fornece informações importantes para o desenvolvimento de políticas, para promover a
responsabilidade pública, para permitir que áreas de progresso ou declínio na realização sejam
identificadas e monitoradas e para abordar questões de equidade. Foi concebido para ajudar
países de todo o mundo a melhorar a aprendizagem dos alunos em matemática e ciências. Ele
coleta dados de desempenho educacional na quarta e oitava séries para fornecer informações
sobre tendências de desempenho ao longo do tempo, juntamente com extensas informações
básicas para abordar questões sobre quantidade, qualidade e conteúdo da instrução; possibilita
cálculos em nível estadual e nacional; possibilita ainda comparação com outros países participantes
como a Alemanha, por exemplo, coleta e tratamento de dados sujeito ao anonimato.  
  
O que é avaliado? 
    
    O TIMSS avalia os principais conteúdos e domínios cognitivos em matemática e ciências a serem
testados no 4º e 8º ano. As matrizes de competência (em inglês, framework) do TIMSS estão
organizadas em torno de duas dimensões: i) dimensão de conteúdo, especificando os domínios de
assunto a serem avaliados; e ii) dimensão cognitiva, especificando os processos de pensamento a
serem avaliados. Entre os domínios de conteúdo estão álgebra e geometria, em matemática; e
biologia e química, em ciências, enquanto os domínios cognitivos de conhecer, aplicar e raciocinar
descrevem as habilidades de pensamento que se espera que os estudantes usem à medida que se
envolvem com o conteúdo de matemática e ciências. 
 
Qual a abrangência? 
   
   Internacional. Cerca de 70 países usam os dados de tendências do TIMSS para monitorar a
eficácia de seus sistemas educacionais em um contexto global, e mais países se unem ao estudo a
cada ciclo de avaliação. O Brasil aderiu ao TIMSS em junho de 2022, com a previsão para uma
amostragem de 56 mil estudantes do Brasil entre 56 nações estimadas para participar em 2023. 
 
Quem participa? 
 
   Participam estudantes do 4º ao 8º ano do ensino fundamental. O TIMSS avalia os alunos dos
países participantes em seu quarto ano de escolaridade formal, desde que a idade média no
momento do teste seja de pelo menos 9,5 anos, e no oitavo ano de escolaridade formal, desde que
a idade média no momento do teste seja de 13,5 anos.  
 
A participação é amostral ou censitária? 
 
   Amostral. O Inep entra em contato com a unidade escolar selecionada para agendamento da
aplicação e esclarecimentos necessários. O período de aplicação estava previsto entre os dias 21
de novembro a 2 de dezembro de 2022, mas para as unidades escolares selecionadas do DF, a
prova foi adiada para março de 2023. 
  
Quais são os instrumentos avaliativos utilizados? 
 
    Provas e questionários de contexto. As provas de matemática e ciências (baseadas em situações-
problemas) são realizadas de forma virtual, com a utilização de computadores conectados à
internet fornecidos pelos responsáveis pela organização da avaliação. Os questionários de contexto
são realizados junto aos professores antes do dia da aplicação da prova.
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Onde acessar os resultados? 
 
    A previsão para a divulgação dos resultados da edição de TIMSS 2023 é dezembro de 2024.
Acompanhar programação do TIMSS 2023 é possível pelo site:
https://timssandpirls.bc.edu/timss2023/index.html ou pela página do Inep
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/timms.
 
Como saber mais? 
 
   Para pesquisar sobre as edições anteriores do TIMSS aplicadas em outros países, é possível
acessando a página https://timssandpirls.bc.edu/timss-landing.html na qual é disponibilizada
informações de cada ano em que o TIMSS foi aplicado desde 1995. 

https://timssandpirls.bc.edu/timss2023/index.html
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/timms
https://timssandpirls.bc.edu/timss-landing.html


 
 

   O estudo avaliou uma série de estratégias de compreensão de leitura para dois propósitos
principais de leitura: literário e informativo. O questionário do aluno coletou informações sobre as
atitudes dos alunos em relação à leitura e seus hábitos de leitura. Além disso, questionários para
pais, professores e escolas coletaram informações sobre as experiências dos alunos em casa e na
escola no desenvolvimento da alfabetização em leitura. Um questionário especial coletou
informações sobre o contexto nacional de cada país participante, incluindo suas metas de leitura e
currículos. 
    Em 2011, os países tiveram a opção de participar da primeira oferta do prePIRLS, uma versão
menos difícil do PIRLS. Este estudo avaliou habilidades básicas de leitura como uma ponte para o
PIRLS, a fim de atender às necessidades de países nos quais a maioria das crianças na quarta série
ainda está desenvolvendo habilidades básicas de leitura. 
   Pela primeira vez na avaliação PIRLS, o ciclo de 2016 introduziu uma opção ePIRLS para os
participantes avaliarem as habilidades de seus alunos para adquirir e usar informações durante a
leitura online. A escala de desempenho de leitura online do ePIRLS permitiu que os países
examinassem o desempenho de leitura online de seus alunos da quarta série em relação ao seu
desempenho nas escalas de desempenho de leitura do PIRLS. 
   O PIRLS 2021 oferece a avaliação PIRLS de leitura literária e informativa em formato digital,
apresentando passagens e itens de leitura como uma experiência envolvente e visualmente
atraente que motiva os alunos e aumenta a eficiência operacional. Ter o PIRLS em ambiente
eletrônico permite integrá-lo à avaliação ePIRLS de leitura informativa online. Com o PIRLS
totalmente eletrônico, os países podem administrar a avaliação completa de leitura do PIRLS -
PIRLS Literário e Informativo, bem como o ePIRLS Online Informativo - como um empreendimento
integrado digitalmente. Também é possível que os países administrem a versão em papel da
avaliação PIRLS de leitura literária e informativa. No Brasil, a aplicação é feita em papel até o
momento. 
    O PIRLS fornece dados comparativos internacionalmente sobre o desempenho da leitura das
crianças e oferece informações relevantes para a política para melhorar o aprendizado e o
ensino. O estudo é administrado em um estágio de transição chave no desenvolvimento da leitura
infantil: a mudança de aprender a ler para ler para aprender. Avaliar o desempenho em leitura
neste estágio crucial fornece aos educadores e formuladores de políticas percepções importantes
sobre a eficácia de seu sistema educacional e ajuda a identificar áreas para melhoria. Fornece
ainda tendências e comparações internacionais de desempenho em leitura de alunos da quarta
série e competências dos alunos em relação a metas e padrões para educação em leitura. 
     Em maio de 2023, o Centro Internacional de Estudos TIMSS e PIRLS no Boston College e IEA
divulgará publicamente os resultados do Relatório Internacional PIRLS 2021. Este último ciclo do
PIRLS foi a única avaliação internacional em larga escala a coletar dados no contexto de
interrupções e fechamentos escolares devido ao COVID-19. 

O que é? 
 
   O PIRLS, o Progress in International Reading Literacy
Study, é um dos principais estudos da IEA.  Dirigido
pelo TIMSS e PIRLS International Study Center  no Boston
College e realizado a cada cinco anos desde 2001, o
PIRLS é reconhecido como o padrão global para
avaliar as tendências no desempenho da leitura na
quarta série. O PIRLS 2001 foi lançado como uma
continuação do Estudo de Alfabetização em Leitura de
1991 da IEA.
   Os países que participaram deste estudo de 1991
foram capazes de medir as tendências no
desempenho da alfabetização em leitura de seus
alunos durante o período de 1991–2001. Em 2006, foi
concebido para medir as tendências no desempenho
da alfabetização infantil em leitura e as políticas e
práticas relacionadas à alfabetização.
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  Progress in International Reading Literacy Study - PIRLS

Monitorar as tendências de conquistas no nível do sistema em um contexto global 
Monitorar o impacto de políticas educacionais novas ou revisadas 
Identificar quaisquer áreas de fraqueza e estimular a reforma curricular 
Melhorar o ensino e a aprendizagem por meio da pesquisa e análise dos dados do PIRLS 
Realizar estudos relacionados, como monitorar a equidade ou avaliar os alunos em notas
adicionais 
Obter dados de questionários ricos sobre os contextos doméstico e escolar para ensinar e
aprender a ler 

O que é avaliado? 
 
   O estudo avalia os dois propósitos abrangentes da leitura que respondem pela maior parte da
leitura feita por jovens estudantes dentro e fora da escola: para experiência literária e para adquirir
e usar informações. Além disso, o PIRLS avalia quatro processos de compreensão de base ampla
dentro de cada um dos dois propósitos de leitura: focar e recuperar informações explicitamente
declaradas, fazer inferências diretas, interpretar e integrar ideias e informações e avaliar e criticar o
conteúdo e os elementos textuais. 
 Além da avaliação da leitura, os questionários PIRLS para escolas, professores, alunos e domicílios
reúnem ampla informação sobre os fatores contextuais em casa e na escola que estão associados
ao ensino e aprendizagem da leitura. Esses dados ricos incluem informações sobre como o sistema
educacional é organizado para facilitar o aprendizado; ambiente doméstico dos alunos e suportes
para a aprendizagem; clima escolar e recursos e como a instrução geralmente ocorre na sala de
aula. O PIRLS também fornece uma enciclopédia que inclui dados sobre o contexto educacional de
cada país para aprender a ler. 
  
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
   A cada 5 anos. O PIRLS foi aplicado em 2001, 2006, 2011, 2016, 2021 (a primeira edição em que o
Brasil participa) e será aplicado em 2026. 
  
 Quais os objetivos?  
 
   Analisar tendências de compreensão leitora, além de coletar informações sobre os contextos de
aprendizagem, para caracterizar o processo de leitura dos estudantes avaliados nos países que
participam do estudo. O PIRLS permite que os países tomem decisões baseadas em evidências
para melhorar a educação em leitura. Os países usam as realizações e os dados do questionário
para: 

 
Qual a abrangência? 
   
   Internacional. Conforme dados de PIRLS de 2021, cerca de 60 países participaram da edição. No
Brasil, a participação ocorre em uma amostra com escolas públicas e privadas, abrangendo todo o
território nacional.
 
Quem participa? 
 
   A população-alvo do PIRLS são estudantes matriculados no ano que representa quatro anos de
escolaridade, contados a partir do primeiro ano do nível 1 da Classificação Internacional Tipo da
Educação - CITE, que corresponde ao quarto ano na maioria dos países. Para melhor adequar a
avaliação ao nível de aproveitamento dos alunos, os países têm a opção de administrar o PIRLS na
quinta ou na sexta série.
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Questionários contextuais: aplicados aos pais ou responsáveis, escolas, professores e
estudantes na busca de fatores que podem influenciar no resultado e ainda auxiliar na
interpretação do desempenho dos estudantes. 
Testes de leitura: que aferem as habilidades em leitura de alunos. Os testes de leitura são
baseados em dois eixos: experiência literária e a aquisição e o uso da informação. A principal
forma de texto literário usada no PIRLS é a narrativa de ficção. São contemplados textos
informativos que abrangem diversos conteúdos, inclusive científicos, históricos, geográficos ou
sociais, variando o conteúdo, a organização e a forma. No ambiente online, o ePIRLS incorpora
um conjunto de habilidades e estratégias de navegação necessárias e específicas para
encontrar e usar informações na internet. Os textos variam nos níveis fácil, moderado e difícil. 

A participação é amostral ou censitária? 
 
     Conta com a participação (por amostragem) de estudantes do 4º ano do ensino fundamental, de
todo o território nacional, conforme diretrizes amostrais e critérios estatísticos estabelecidas pela
IEA,  de modo a garantir a padronização do estudo entre os diferentes países participantes. O Inep
é o órgão responsável por planejar e operacionalizar a avaliação no país. A aplicação do PIRLS é
realizada por uma empresa especializada contratada pelo Inep, não havendo qualquer ônus para
as escolas participantes. A primeira aplicação no Brasil ocorreu em dezembro/2021. Participaram
da avaliação 4.941 estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 187 escolas (públicas e
privadas) de todas as regiões do Brasil, no período de 26 de novembro a 3 de dezembro de 2021.  
 
Quais são os instrumentos avaliativos? 
 

 
Onde acessar os resultados? 
 
    Para acessar a divulgação dos resultados do PIRLS 2021, prevista para maio de 2023, pode-se
acessar a página do Inep: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/pirls 
  
Como saber mais? 
 
 Para acessar os resultados das edições anteriores do PIRLS pode-se acessar
https://www.iea.nl/studies/iea/pirls#section-618 
 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pirls
https://www.iea.nl/studies/iea/pirls%23section-618
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As escolas oferecem oportunidades para debate aberto e participação para promover
conhecimento, atitudes e engajamento? 
Como os adolescentes veem várias questões sociais e políticas à medida que se aproximam da
idade de votar? 
Como a crescente importância das mídias sociais influencia o engajamento cívico dos jovens? 

      O ICCS 2009 investigou o aproveitamento dos alunos matriculados na oitava série por meio de
um teste de conhecimento e compreensão conceitual, bem como as disposições e atitudes dos
alunos em relação à educação cívica e à cidadania. Além disso, o ICCS sorteia professores em cada
escola, com opção para professores em disciplinas relacionadas com a educação cívica e para a
cidadania. Questionários para professores e escolas coletaram informações sobre os contextos
em que os alunos aprendem sobre civismo e cidadania, incluindo práticas de ensino e gestão de
sala de aula, governança e clima escolar. Três módulos regionais para países da Ásia, Europa e
América Latina coletaram dados sobre questões de educação cívica e para a cidadania de
interesse especial nessas partes do mundo.
    Como segundo ciclo no âmbito do ICCS 2016 monitorou as tendências em conhecimento cívico
e engajamento ao longo de sete anos nos países que participaram do ICCS 2009. Dois módulos
regionais para países da Europa e da América Latina coletaram dados sobre questões de
educação cívica e para a cidadania de especial interesse nessas partes do mundo.
      Em março de 2020, ocorreu a adesão formal do Inep ao estudo com a assinatura de Termo de
Participação pelo Inep e pela IEA. Com o ICCS, o Inep reforça sua participação em avaliações e
estudos internacionais. 
     ICCS 2022 é o terceiro ciclo do estudo (seguindo ICCS 2016 e ICCS 2009 ). Para cada ciclo, o ICCS
desenvolve novas medidas para enfrentar os recentes desafios na educação cívica e para a
cidadania (ECC) de contextos sociais. O ICCS 2022 visa ampliar seu escopo regional e temático,
considerando questões como o aumento de movimentos populistas, práticas autoritárias de
governo ou questões relacionadas a mudanças climáticas e proteção ambiental. 
     Em 2022, ICCS visa ajudar os países a atingir suas próprias metas nacionais de educação cívica,
enquanto monitora o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)
da UNESCO. O ICCS 2022 foi projetado para responder a perguntas-chave de interesse na
educação cívica, como;  

      O Inep inicia o desenvolvimento dos materiais instrutivos e procedimentos operacionais para a
aplicação do estudo no país. Os materiais são traduzidos e adaptados para o contexto nacional
seguindo as diretrizes da IEA para a aplicação do pré-teste do estudo em agosto de 2022. Em
fevereiro de 2022, o Inep anuncia que a autarquia aplicará o estudo no Brasil em setembro. 

O que é?
 
Estudo Internacional de Educação Cívica e Cidadania
(ICCS), tradução de Internacional Civics and Citizenship
Education Study. é uma iniciativa realizada a cada seis
anos pela International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA), cooperativa internacional
de instituições nacionais de pesquisa, acadêmicos e
analistas que trabalham para avaliar, entender e
melhorar a educação em todo o mundo. O estudo é o
maior e único estudo internacional dedicado à educação
cívica e a cidadania. A edição do ICCS 2022 é a primeira
em que o Brasil participa e ocorreu uma amostra de
escolas públicas e privadas, abrangendo todo o
território nacional. 

https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2016
https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2009


 
 

      Em setembro/outubro de 2022, o ICCS é aplicado em aproximadamente 222 escolas do país,
abrangendo cerca de 9 mil alunos de 8º ano do ensino fundamental. A previsão é a que a
publicação dos resultados internacionais aconteça em 2023 e o lançamento do banco de dados de
uso público e a documentação que o acompanha seja em 2024. 
 
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
    A avaliação é realizada a cada seis anos pela IEA, a cooperativa internacional de instituições
nacionais de pesquisa, acadêmicos e analistas que trabalham para avaliar, entender e melhorar a
educação em todo o mundo. 
 
Quais os objetivos? 
 
     O estudo visa melhorar a compreensão dos países sobre questões como o papel dos alunos em
relação à cidadania global, sustentabilidade ambiental, interações sociais na escola, uso de novas
mídias sociais para engajamento cívico, cidadania digital, migração e diversidade. Fornece aos
países dados para ajudar a moldar as políticas educacionais nessas áreas. Os resultados do ICCS
ajudarão os países a monitorar seu progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, particularmente a Meta 4.7, que visa garantir que até 2030 todas as meninas
e meninos completem na idade adequada o ensino fundamental e ensino médio, equitativo e de
qualidade. Os resultados do estudo servem para rever e fortalecer as políticas curriculares do
ensino fundamental e médio. 
 
O que é avaliado? 
 
     O ICCS avalia os alunos matriculados no oitavo ano, desde que a idade média dos alunos deste
ano seja igual ou superior a 13,5 anos. Além disso, o ICCS coleta informações de professores em
cada escola, com ênfase naqueles que atuam em disciplinas relacionadas com a educação cívica e
a cidadania. O ICCS coleta dados contextuais ricos sobre a organização e o conteúdo da educação
cívica e para a cidadania do currículo, qualificações e experiências de professores, práticas de
ensino, ambiente e clima escolar e apoio da família e da comunidade às atividades escolares. Dessa
forma, contribui substancialmente para o conhecimento sobre como esses conteúdos estão sendo
ensinados nas escolas e para a compreensão de como diversos países preparam os seus jovens
para a cidadania.  Avalia as formas pelas quais os jovens são preparados para assumir seus papéis
como cidadãos em um mundo onde os contextos de democracia e participação cívica continuam a
mudar. O estudo relata o conhecimento, a compreensão, as crenças, as atitudes e os
comportamentos dos alunos em relação a conceitos e questões relacionadas com o civismo e a
cidadania. O ICCS analisa o conhecimento e a compreensão dos alunos sobre conceitos e questões
relacionadas à cidadania e ao civismo, bem como suas crenças, atitudes e comportamentos em
relação a esse domínio.  
  
Qual a abrangência? 
 
      É um estudo internacional dedicado à educação cívica e à cidadania. A edição do ICCS 2022 é a
primeira vez que o Brasil participa. O Inep é o órgão responsável por planejar e operacionalizar o
ICCS no país, o que envolve representar o Brasil perante a IEA; colaborar com a seleção de
amostra; coordenar a tradução dos instrumentos de avaliação, a aplicação desses instrumentos
nas escolas amostradas, a coleta das respostas dos participantes e a codificação dessas respostas;
contribuir para a análise dos resultados e a produção do relatório nacional. 
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https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html#coll_4_1


 
 

Quem participa? 
 
 O ICCS avalia os alunos matriculados no oitavo ano, desde que a idade média dos alunos deste
ano seja igual ou superior a 13,5 anos. Além disso, o ICCS coleta informações de professores em
cada escola, com ênfase nos professores que atuam em disciplinas relacionadas com a educação
cívica e a cidadania. O estudo considera que os alunos matriculados no oitavo ano, com idade
média igual ou superior a 13,5 anos, foram expostos aos conteúdos, mesmo de forma
transdisciplinar, sobre civismo e cidadania e apresentam maturidade para refletir e aplicar esses
conteúdos em problemas práticos das sociedades contemporâneas. 
 
  
A participação é amostral ou censitária? 
 
   Amostral, aplicado em aproximadamente 222 escolas do país, abrangendo cerca de 9 mil
alunos de 8º ano do ensino fundamental e ocorre em uma amostra de escolas públicas e
privadas, distribuídas por todo o país, escolhidas aleatoriamente, e abrangendo todo o território
nacional. A aplicação dos instrumentos do ICCS no Brasil abrange uma amostra de escolas
públicas e privadas de todo o território nacional, conforme diretrizes amostrais e critérios
estatísticos estabelecidos pela IEA, de modo a manter a padronização do estudo entre os
diferentes países participantes. A aplicação dos testes está prevista para ocorrer em
setembro/outubro de 2022. No Brasil, os testes e questionários serão aplicados por meio de
sistema eletrônico do ICCS. 
 
Quais são os instrumentos avaliativos? 
 
   O ICCS é composto de um teste de conhecimentos sobre educação cívica e cidadania, um
questionário sobre características socioeconômicas dos alunos, um questionário regional sobre a
américa latina; questionário dos professores e questionário do contexto escolar. O ICCS analisa o
conhecimento e a compreensão dos alunos sobre conceitos e questões relacionadas à cidadania
e ao civismo, bem como suas crenças, atitudes e comportamentos em relação a esse domínio.
Além disso, o ICCS coleta dados contextuais sobre a organização e o conteúdo da educação cívica
e para a cidadania do currículo, qualificações e experiências de professores, práticas de ensino,
ambiente e clima escolar e apoio da família e da comunidade às atividades escolares. Os
questionários são aplicados a uma amostra de professores, incluindo os que lecionam as
disciplinas relacionadas e os estudantes envolvidos.  
 
Onde acessar os resultados? 
 
    Os resultados do ICCS de 2022 ainda não estão disponíveis, mas é possível acompanhar pela
página do Inep https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/iccs ou pela página da IEA
https://www.iea.nl/index.php/studies/iea/iccs/2022#section-132 
 
Como saber mais? 
 
   Para acessar os resultados anteriores do ICCS aplicados em 2009 e 2016 acessar ao link:
https://www.iea.nl/studies/iea/iccs 
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Exames

     Após revisão dos processos de avaliação da Educação Básica, considerando a demanda
nacional e internacional de exame para certificação na modalidade Educação de Jovens e Adultos
- EJA, o exame tem nova normatização em 2004 e é novamente instituído por meio da Portaria
Ministerial n° 3.415/2004 (BRASIL, 2004), vindo a ser ser operacionalizado para aplicação em
2005. Nessa nova configuração, o calendário de realização das provas foi redimensionado para
dois dias: sábado e domingo. 
     Em 2006, aderiram ao Encceja três estados e 65 municípios. O Encceja aplicado em 2007
seguiu o mesmo modelo da edição 2006, sem mudanças significativas, e teve adesão de quatro
estados e 70 municípios. Em 2008, o Exame teve a adesão de oito Secretarias Estaduais e 314
Secretarias Municipais. 
   Em 2009, ocorreram mudanças na forma de organização do Encceja Nacional por conta da
implementação do novo Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. Nesse ano, o Enem assumiu
dentre seus objetivos a certificação do nível de conclusão do ensino médio. Além da alteração na
sistemática de realização do Enem, destaca-se que a matriz do Encceja ensino médio foi utilizada
para a formulação de uma nova matriz para o Enem (BRASIL, 2010b). Por conta disso, o Encceja
passa a ser aplicado com a finalidade de certificar apenas o nível de conclusão do ensino
fundamental. Durante o período de 2009 a 2016, os resultados obtidos no Enem poderiam ser
utilizados para fins de certificação no Ensino Médio. 
     Em 2017, o Encceja volta a ser aplicado no Brasil e reassume a certificação do ensino médio e
ganha destaque enquanto exame certificador de abrangência nacional. Essa retomada da
certificação do ensino médio pelo Encceja foi respaldada em uma nota técnica elaborada por um
grupo de servidores da Daeb/Inep, em fevereiro de 2010, que solicitava a separação entre os
exames Encceja Ensino Médio/Brasil e Enem (BRASIL, 2010b).  
     Em 2018, com a publicação do Decreto nº 9.432/2018, o Encceja, juntamente com o Enem e o
Saeb, passa a integrar a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica (BRASIL,
2018c). Espera-se com esta medida governamental que o Encceja seja aplicado regularmente a
partir de 2019. Em 2020 exame não foi aplicado em função da pandemia e foi aplicado 2021,
conforme divulgado em retificação do Edital nº 101, de 23 de novembro de 2020, publicado no
DOU em 9/4/2021). A edição do Encceja 2022 foi aplicada em 28 de agosto de 2022 e a edição
Encceja 2023 já teve seu cronograma de aplicação divulgado no site do Inep. 
 
Qual o período de aplicação? 
 
Anual. 
 

O que é?
 
O Encceja foi criado e aplicado em caráter piloto no
Brasil em 2002 e a primeira edição foi regulamentada
pela Portaria Ministerial nº 2.270/2002 (BRASIL, 2002c).
Houve a inscrição de 14.488 pessoas, sendo 5.942
para o ensino fundamental e 8.546 para o ensino
médio. Foram aplicadas quatro provas em quatro
domingos consecutivos, uma prova por área do
conhecimento com 45 questões de múltipla escolha e
uma produção textual no dia da área de Linguagens.
Aderiram ao Encceja 2002 as Secretarias de Educação
do Acre e de Santa Catarina e 51 Secretarias
Municipais de Educação (GATTO, 2008).  Em 2003, não
houve a realização do Exame no Brasil devido às
mudanças de direcionamento nas políticas públicas do
Ministério da Educação e do Inep voltadas ao
atendimento de jovens e adultos. 



 
 

Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos - Encceja

Encceja Regular: destinado a todos participantes que não concluíram os estudos na idade
certa. 
Encceja PPL: destinado às pessoas que estão privadas de liberdade e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas. 

Encceja Exterior: destinado aos jovens e adultos brasileiros residentes no exterior. 
Encceja Exterior PPL: destinado aos jovens e adultos submetidos a penas privativas de
liberdade no exterior. 

Quais os objetivos?  
 
       São finalidades do Encceja: construir uma referência nacional de autoavaliação para jovens
e adultos por meio de avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos em
processo escolar ou extraescolar; estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que
sirva às Secretarias de Educação para que estabeleçam o processo de certificação dos
participantes, em nível de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, por meio da
utilização dos resultados do Exame; oferecer uma avaliação para fins de correção do fluxo
escolar; construir, consolidar e divulgar seus resultados para que possam ser utilizados na
melhoria da qualidade na oferta da Educação de Jovens e Adultos e no processo de certificação;
construir parâmetros para a autoavaliação do participante, visando a continuidade de sua
formação e sua inserção no mundo do trabalho; possibilitar o desenvolvimento de estudos e
indicadores sobre educação brasileira. 
 
O que é avaliado?  
 
     As competências e habilidades de jovens e adultos, residentes no Brasil ou no exterior, que
não tiveram acesso aos estudos ou à continuidade dos mesmos na idade própria, para
equivalência de estudos correspondentes à conclusão dos níveis de ensino fundamental e
ensino médio. 
 
Qual a abrangência? 
 
Nacional  

Internacional  

  
Quem participa? 
 
    O Encceja é direcionado aos jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não
tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade própria e que atendam ao art. 38,
§1º e §2º da Lei de Diretrizes e Base (LDB), a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996: tenham, no
mínimo, 15 anos completos na data de realização do Exame, para quem busca a certificação do
ensino fundamental; ou tenham, no mínimo, 18 anos completos na data de realização do
Exame, para quem busca a certificação do ensino médio. Para realizar a inscrição é necessário
ter registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) emitido pela Receita Federal do Brasil. 
 
Como é feita a inscrição? 
 
       As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via internet. Para efetuar a inscrição
no Encceja no link: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial, o interessado deverá
informar o número do seu CPF e o número da sua Identidade. No caso das pessoas privadas de
liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, a solicitação deverá ser feita
ao responsável pedagógico da Unidade Prisional ou Socioeducativa para que efetue a inscrição
no exame. Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- Inep divulga calendário com as datas de inscrição, aplicação das provas e divulgação do
resultado para os participantes interessados no Encceja. 

http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial
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Certificado: o documento reconhece oficialmente que o educando cumpriu, na íntegra,
todos os componentes curriculares (disciplinas) do núcleo comum do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio.
Declaração de Proficiência: a certificação parcial comprova que o participante conseguiu
cumprir um ou mais componentes curriculares (disciplinas) nas áreas avaliadas pelo Encceja.

Quais os instrumentos avaliativos são utilizados? 
 
   Testes Cognitivos e questionários contextuais 
 
Ensino fundamental compreendem as áreas de:  Ciências Naturais, Ciências Humanas
(Geografia e História), Matemática, Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna,
Arte e Educação Física) e Redação.
 
Ensino médio compreendem as áreas de: Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) ,
Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia), Matemática, Linguagens (Língua
Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física) e Redação.
 
Onde acessar os resultados?  
 
  O participante pode acessar seus resultados na página do participante pelo link:
https://sso.acesso.gov.br/login inserindo o  CPF e senha. 
 
Como utilizar os resultados? 
 
   O exame possibilita a emissão de dois tipos distintos de documentos certificadores:
 

 
  O participante poderá solicitar o aproveitamento dos resultados de uma ou mais áreas de
conhecimento avaliadas em quaisquer edições anteriores do Encceja para fins de certificação.
Para obter a certificação, o participante deverá alcançar a pontuação mínima de 100 pontos em
cada uma das provas objetivas do Exame e no mínimo 5 pontos na redação. Para dar solicitar a
emissão  da certificação ou declaração de proficiência, as quais faça jus, o participante deverá
procurar uma das unidades certificadoras , conforme lista publicada na Portaria nº 1.114/2022 -
SEEDF.  
 
Como saber mais? 
 
Link de acesso: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/encceja 
 

https://sso.acesso.gov.br/login
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja


 
 

    São criados os Comitês Técnicos e Consultivos, o Boletim da Escola e o banco de dados do
desempenho dos participantes. No ano 2000, foi garantido atendimento especializado para 376
pessoas com necessidades especiais, dando início a oferta de recursos de acessibilidade. 
      A aplicação do exame passa a ser acompanhada por observadores indicados pelas secretarias
estaduais de educação e credenciados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A edição contou com 390.180 inscritos, sendo 66,5%
concluintes do ensino médio. As provas foram aplicadas em 187 municípios.  
     Em 2001, os concluintes do ensino médio passaram a ter direito à inscrição gratuita. A isenção
da taxa também aos inscritos que concluíram os estudos na modalidade Educação de Jovens e
Adultos (EJA) 12 meses antes da realização das inscrições, além dos concluintes e egressos do
ensino médio que se declararam impossibilitados de pagar a taxa de inscrição. Ao todo, 82% dos
1.624.131 inscritos foram beneficiados. As inscrições também começaram a ser realizadas pela
internet. O Enem 2001 foi aplicado em 277 municípios.  
   No ano de 2002, aumenta o percentual de participação de concluintes do ensino médio,
totalizando 50%. O Enem ganha novas proporções e registra 1.829.170 inscritos. Para atender à
crescente demanda das secretarias de educação, houve um aumento do número de locais de
realização das provas: 600 municípios.  
    Em 2003, acontece a sétima edição do Enem que utilizou um novo mapeamento do perfil dos
participantes, incluindo no questionário socioeconômico uma questão referente ao ano de
conclusão do ensino médio. Anteriormente, todos os participantes se declaravam concluintes por
falta de opção, com a mudança, os “treineiros” passaram a ser identificados e, em 2003,
representaram 19% do total de 1.882.393 inscritos. As provas foram aplicadas em 605 municípios.  
   Em 2004, a nota obtida no ENEM passa a ser usada pelo novo Programa Universidade para
Todos (ProUni) para concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais aos participantes. Incluir
o CPF na ficha de inscrição abriu a possibilidade acompanhar a trajetória desses participantes ao
longo dos anos, por meio dos estudos realizados pelo Inep. Dos 1.552.316 inscritos, 63% eram
concluintes do ensino médio e 68% tiveram direito à isenção. As provas foram realizadas em 608
municípios.  
    Em 2005, 67% dos 3.004.491tem como objetivo entrar em uma faculdade por causa do ProUni.
Jovens com 18 anos ou menos representam 44% dos participantes. Começa a divulgação da nota
por escola. O número de municípios aumentou para 729.  
   Em 2006, pela primeira vez, os participantes com renda familiar de até dois salários-mínimos
passaram da metade do público que fizeram a prova, somando 53,7%. A inscrição feita pela
internet foi garantida ao concluintes do ensino médio e àqueles que terminaram os estudos no
ano de aplicação. Os concluintes somaram 36% do total de 3.742.827 inscritos. As provas foram
em 804 municípios.  

O que é?  
 
   O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi
instituído em 1998, com o objetivo de avaliar o
desempenho escolar dos estudantes ao término da
educação básica. A primeira edição do Enem registrou
157.221 inscrições e contou com 115.575
participantes no dia 20 de agosto. Deste total, 83%
tinha isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 20.
Entre os inscritos, 53% tinha 18 anos de idade ou
menos, e 9% vinha de escolas públicas. Embora o uso
das notas do Enem fosse válido apenas para duas
instituições de educação superior, as provas foram
aplicadas em 184 municípios brasileiros. Em 1999, O
Enem mostra sua credibilidade em mais um ano de
realização, o número de instituições de educação
superior que utilizavam os resultados no Enem subiu
de 2 para 93 e a aplicação foi feita em 162 municípios.
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O que é? 
 
     Em 2007, a décima edição do Enem foi aplicada em 1.324 municípios brasileiros. Mais de 70%
dos 3.584.569 inscritos fizeram o Enem para entrar na faculdade e 69,5% do total de participantes
tinham renda familiar de um a cinco salários-mínimos. Completando uma década da criação do
exame, o ENEM 2008 trouxe a novidade de que o exame se tornaria o processo nacional de
seleção para ingressar na educação superior e os resultados obtidos poderiam ser utilizados para
fins de certificação no Ensino Médio. Mais de 70% dos 4.018.050 inscritos afirmaram que fizeram o
Enem para entrar na faculdade ou conseguir pontos para o vestibular. A aplicação foi feita em
1.437 municípios. 
    Em 2009, com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Enem muda de formato. O
exame passa a ter 180 questões objetivas, 45 para cada área do conhecimento, e a redação. O
exame começa a certificar a conclusão do ensino médio. Além disso, as matrizes de referência são
reformuladas com base nas Matrizes de Referência do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Nesta edição, 4.138.025 pessoas se inscreveram no
Enem, aplicado em 1.830 cidades. Essa edição foi marcada pelo vazamento da prova, que exigiu a
preparação de um novo instrumento.  
     Por conta do vazamento da prova de 2009, a edição de 2010 trouxe aprimoramentos do sistema
de inscrição. O Inep começou a coletar dados sobre deficiência ou condição especial dos inscritos e
identificou que 35 mil dos 3.420.999 participantes declararam ter alguma deficiência ou condição
especial. Ao todo, 20.413 participantes tiveram acesso a recursos de acessibilidade durante a
aplicação das provas. Os resultados passam a ser adotados pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES). O exame foi realizado em 1.700 municípios.   
   A edição Enem 2011, foi marcado por mais acessibilidade, mais de 20 mil participantes com
alguma deficiência tiveram direito a atendimento especializado. Neste mesmo ano, participantes
que se declaram negros e pardos foram a maioria, totalizando 53% dos 5.366.949 inscritos. As
provas foram aplicadas em 1.603 cidades.  
    Enem 2012, estreou mais um critério de isenção da taxa de inscrição, integrantes de família de
baixa renda com Número de Identificação Social (NIS), com renda de até meio salário-mínimo por
pessoa ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, passaram a ter isenção da taxa de
inscrição em função do Decreto 6135/2007. Os isentos somaram 70% do total de 5.791.066
inscritos. A aplicação ocorreu em 1.619 municípios.  
    Em 2013, quase todas as instituições federais adotam o Enem como critério de seleção. A nota
do exame é utilizada na concessão de bolsas de estudos do programa Ciências sem Fronteiras e
passa a ser divulgada por escola com estratificação nos níveis socioeconômicos. Houve aplicação
em 1.661 municípios.  
   Em 2014, as Universidades de Coimbra e Algarve, em Portugal, passaram a aceitar o Enem,
marcando o início das parcerias com instituições de ensino superior de Portugal, autorizadas a
utilizar as notas do Enem em seus processos seletivos. Neste mesmo ano, passou a ser permitido o
uso do nome social do participante. As provas ocorreram em 1.752 municípios. 
    Em 2015, o Inep registrou que 12% dos 7.792.024 inscritos eram “treineiros” que participam do
Enem para autoavaliação. O Enem foi aplicado, em 1.723 cidades apresentando uma redução no nº
de municípios em comparação a edição anterior. 
     Em 2016, as medidas de segurança ficaram mais rígidas com o uso de detectores de metais nas
entradas de banheiros e locais de prova e com coleta de dado biométrico durante a aplicação da
prova. Ao todo, 8.681.686 pessoas se inscreveram no Enem 2016 e 6.028.173 fizeram as provas em
1.727 cidades. É lançado nesse ano o Aplicativo do Enem. Após realização de consulta pública com
a população para direcionar melhorias, o Enem passa a ser aplicado em dois domingos
consecutivos.
    Em 2017, a prova ocorreu em 1.725 municípios. Com a mudança, a redação passou a ser
aplicada no primeiro dia. A certificação do ensino médio voltou a ser competência do Encceja. O
exame ficou ainda mais acessível com a estreia da vídeo-prova em Libras para surdos e deficientes
auditivos. Outra novidade foi a estreia da prova personalizada com nome e número de inscrição do
participante, e a adoção de novo recurso de segurança: identificador de receptor de ponto
eletrônico. O Inep registrou 6.763.122 inscrições. 
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linguagens, códigos e suas tecnologias;     
ciências humanas e suas tecnologias;     
ciências da natureza e suas tecnologias;  
matemática e suas tecnologias. 

O que é? 
 
   Em comemoração aos 20 anos de existência do Enem, foram lançados um  documentário
histórico e uma série de cinco minidocumentários sobre os bastidores do exame. O Enem 2018 teve
o menor índice de faltosos desde 2009, quando assumiu o formato em dois dias. O segundo
domingo de aplicação ganhou 30 minutos a mais de duração e o quantitativo de detectores de
ponto eletrônico aumentou cinco vezes. Aumenta para 35 o número de instituições de educação
superior portuguesas que usam as notas do Enem. O Enem 2019 aplicado em novembro, a sinopse
estatística desse exame e de outras edições pode ser acessada pelo link:
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/enem.  
     Desde 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem Digital, com
provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep. Por conta da pandemia
de Covid-19 o Enem 2020 foi adiado e aplicado em para 17 e 24 de janeiro 2021. Com cerca 5,8
milhões de participantes.  
     A edição de 2021 aplicada em novembro do corrente ano e publica a portaria nº411, em 17 de
junho instituindo Grupo de Trabalho, no âmbito do Ministério da Educação – MEC, com a finalidade
de discutir a atualização do Enem e do Encceja.  
    Em 2022, a edição teve ao todo, 3.396.632 pessoas estão inscritas, considerando as duas
versões (impressa e digital). Os 26 estados e o Distrito Federal registraram aumento em relação à
edição de 2021, mais informações sobre a edição de 2022 estão disponíveis no press kit divulgado
pelo Inep. Os resultados da edição foram divulgados em fevereiro de 2023. 
  
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
      A aplicação do Enem ocorre anualmente com 02 (dois) dias de duração.  
 
Quais os objetivos? 
 
   Tem como objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação
básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou sua metodologia e passou a ser utilizado como mecanismo
de acesso à educação superior. 
 
O que é avaliado? 
 
  São 04 (quatro) as áreas de conhecimento: 

 
  Os participantes também são avaliados por meio de uma redação que exige o desenvolvimento
de um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema. 
 
Qual a abrangência? 
 
   Nacional e Internacional. Os resultados obtidos no exame são aceitos em mais de 50 instituições
de educação superior.
 
Quem participa? 
 
   Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem
para ter acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio
podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para auto
avaliação de conhecimentos. 

https://youtu.be/GDlGjjEABLg
https://youtu.be/gBz_ZZ67jAI
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/enem
https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2022/presskit/Press_kit_Enem_2022.pdf
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 Universidades privadas que usam a nota obtida no processo seletivo, as regras dos processos
e datas variam conforme a universidade.  
 Universidades fora do Brasil pois o MEC tem acordo em instituições de países como Portugal,
Inglaterra, França, Irlanda e Canadá, porém o candidato deve se atentar se a instituição exige
que o candidato passe pelo processo seletivo local. É importante também ficar atento que as
universidades internacionais seguem calendários diferentes dos utilizados no Brasil, portanto é
necessário pesquisar diretamente no site de cada uma delas.  

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa do MEC que seleciona estudantes para
universidades públicas. O estudante pode mudar suas opções de curso no sistema quantas
vezes quiser, ao longo do período de inscrição, tomando como base as notas de corte parciais
divulgadas diariamente. Há vagas para cotistas (as regras variam de instituição para instituição).
Para participar do SiSU o estudante deve ter participado do Enem mais recente e não ter tirado
nota maior que zero na redação. 

Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50%
do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o
estudante sem diploma de nível superior. Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos
uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado,
no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o
estudante não pode ter tirado zero na prova de redação do Enem e nem ter participado do
exame na condição de treineiro. O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar
bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo, para obter a bolsa integral, que cobre a
totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor
da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários-mínimos. 

Como é feita a inscrição? 
 
   As inscrições são feitas exclusivamente pela internet por meio da Página do Participante Enem
em que o participante fará a sua inscrição, poderá solicitar atendimento especial, em qual cidade
fará o exame, entre outras informações e também preencherá o questionário socioeconômico. O
participante deve ficar atento ao edital para acompanhar os prazos de todas as etapas do exame. 
 
Quais são os instrumentos avaliativos utilizados? 
 
    Testes cognitivos e questionários socioeconômicos. 
 
Onde acessar os resultados? 
   
  Para acessar o boletim de desempenho, o estudante deverá entrar na Página do Participante
Enem e fazer o login, digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema. 
   Lançados em 2022, os Painéis Enem integram o InepData, conjunto de painéis de BI (Business
Intelligence) que facilita o acesso da sociedade às informações produzidas pelo instituto. Seu
objetivo é ser base de informações para gestores educacionais das redes pública e privada,
organizações da sociedade civil, pesquisadores e imprensa. Os dados são atualizados anualmente,
de acordo com a divulgação das Sinopses Estatísticas do Enem. 
 
Como utilizar os resultados? 
 
    Os resultados obtidos no Enem podem ser utilizados para ingresso no ensino superior em: 
 

  
    E podem ser usados para acessar o ensino superior por meio de programas do MEC, que podem
ser acessados no Portal Único de Acesso Ensino Superior: 
 

 

 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/sisu/
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/paineis-enem
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/paineis-enem
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/enem
https://acessounico.mec.gov.br/programas
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Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do MEC, que tem como objetivo
conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação
positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por
instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. A partir de 2018, o
FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia
conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações
respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam
consideravelmente. Para participar o estudante se inscreve nos processos seletivos, em datas
definidas nos editais da Secretaria de Educação Superior (SESu). E pode se inscrever no FIES, o
candidato que tenha participado do ENEM, a partir da edição de 2010 e tenha obtido média
aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e
nota na redação superior a 0 (zero). Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta,
por pessoa, de até 3 (três) salários-mínimos. Compete exclusivamente ao candidato se certificar
que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer ao referido processo seletivo,
observadas as vedações previstas no edital do processo seletivo vigente. 

 
 

 
Como saber mais? 
 
    O Inep disponibiliza um farto material sobre o Enem que pode ser acessado pelo link de acesso:
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem 
 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem


 
 

Buarque (1985-1989), no entanto registros informam que o idealizador do PAS/UnB foi o professor
Lauro Morhy. Em 09 de junho de 1995, foi finalizado o documento “Considerações sobre uma
proposta alternativa de ingresso na UnB”, elaborado pela Comissão que estudou a implantação do
Programa. Ainda em junho de 1995, foi feita a proposta de criação do PAS, que foi enviada pela
Comissão à Reitoria da Universidade. No dia 20 de junho de 1995, realizou-se o Seminário de
discussão e a apresentação da proposta alternativa de ingresso na UnB. No evento, foram
constituídos comitês encarregados de desenvolver o projeto para aprovação pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), bem como de elaborar os conteúdos programáticos do
Programa e criar o Fórum Permanente dos Professores (FPP). Ainda em 1995, foram criados
comitês ad hoc que, separados por disciplina, elaboraram as propostas dos conteúdos
programáticos que pautaram as primeiras provas do Programa. O Cepe da UnB aprova, em agosto
de 1995, o PAS como nova modalidade de acesso aos cursos de graduação. Por fim, em 7 de
dezembro de 1995, foi feita a publicação do primeiro edital de seleção com as regras para o
Subprograma 1996-1998. As inscrições para a primeira seleção, destinada a alunos do 1º ano do
ensino médio aconteceram de 2 a 31 de maio de 1996. No dia 22 de dezembro, aconteceu a
aplicação da primeira prova, 1ª etapa do Subprograma 1996, composta de 55 questões, distribuídas
em seis blocos de disciplinas. Já, em março de 1999, adveio o ingresso na UnB da primeira turma de
estudantes aprovados pelo PAS, completando, assim, o primeiro ciclo de avaliação seriada. 
    Em 2014, acontece a criação do Sistema Informatizado de Seleção para os Cursos de Graduação
da UnB (SiSUnB), distinguindo as fases de avaliação e de seleção no processo, cabendo ao PAS
promover a avaliação e ao SiSUnB, a seleção. As comemorações de 20 anos da implantação do PAS,
em 2015, mostram o sucesso da trajetória do programa e uma nova fase em prol do fortalecimento
do PAS que se apresenta no cenário da UnB com aprovação da Proposta de Fortalecimento do
PAS/UnB. 
    O PAS/UnB é atualmente, no Brasil, o programa avaliativo e seriado do ensino médio com vistas
ao acesso ao ensino superior com considerável experiência, acompanhamento de implantação e,
principalmente, maleabilidade de revisitação para implantação em demais realidades educacionais
brasileiras. Observa-se, de igual modo, que o PAS da UnB pode ser utilizado como referência de
parâmetro e de indicador da qualidade educacional e sua distribuição nas diferentes
especificidades encontradas em uma rede de ensino. Pensar um programa de avaliação seriada
como realidade de execução, acompanhamento e monitoramento de política pública educacional é
tão desafiador quanto possível, tendo em vista o cenário, histórico e complexidades apresentados
em relação à experiência do PAS/UnB. 
 
Qual a periodicidade da aplicação? 
 
   Anual, em cada etapa, ao final de cada ano, o participante fará uma prova de conhecimentos,
elaborada em perspectiva interdisciplinar, e uma redação.  Os estudantes são avaliados ao longo de
todo o ensino médio – a avaliação começa no final do primeiro ano, com o PAS 1, e termina no
terceiro ano, com o PAS 3. 

O que é?
 
   O Programa de Avaliação Seriada da
Universidade de Brasília (PAS/UnB) foi criado pela
UnB em 1995 como forma de ingresso alternativa
ao vestibular tradicional. É uma avaliação
processual que, realizada em três etapas, permite
que ao participante fazer uma reflexão sobre seu
desempenho como estudante do ensino médio e
redirecionar seus estudos, a fim de alcançar o
sonho de ingressar nesta instituição de educação
superior. Em cada etapa, ao final de cada ano, o
participante fará uma prova de conhecimentos,
elaborada em perspectiva interdisciplinar, e uma
redação.  O projeto foi apresentado ao MEC, em
março de 1986, na gestão do Reitor Cristovam          



 
 

PAS  
Programa de Avaliação Seriada 

Qual o objetivo? 
 
   Trata-se de um formato de seleção que tem como propósito qualificar o processo de acesso à
universidade. O PAS se sustenta na ideia de que a integração da educação básica com a superior é
necessária. O PAS é norteado pelo objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino
médio nas redes públicas e privadas, por meio de um diálogo entre universidade e escola, numa
parceria com vistas a um ensino focado em conteúdos significativos sob o ponto de vista da
cidadania. 
 
O que é avaliado?
 
   A  Matriz de Referência apresenta a articulação entre cinco competências e doze habilidades
presentes nas três etapas. Para cada etapa, há um conjunto de objetos de conhecimento pensados
de forma interdisciplinar, nos quais são sugeridas obras em diversas modalidades: textos, músicas,
filmes, pinturas, entre outras.
 
Qual a abrangência?  
 
    Distrital 
 
Quem participa? 
 
    Estudantes matriculados ou que já tenham concluído, no mínimo, a 1ª série do ensino médio cuja
modalidade de ensino seja regular (de três anos), ou a 2ª série do ensino médio, se a modalidade de
ensino for de 4 (quatro) anos. 
 
Como é feita a inscrição? 
 
 A inscrição é feita, exclusivamente, na internet, por meio do link:
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. Para se inscrever o a candidato deve preencher
atentamente todos os dados (nome completo e sem abreviaturas, número de CPF, e-mail, número
de telefone e etapa), assinalar a opção de língua estrangeira, indicar em qual cidade deseja realizar
as provas e fazer o upload de fotografia individual, colorida, tirada nos últimos seis meses, com
fundo branco, da cabeça descoberta e do tronco. Se não enviar a fotografia, a inscrição não será
efetivada. Verificar todas as informações e o upload da fotografia antes de confirmar a inscrição.
Conferir se, no momento da inscrição, foi selecionada a instituição que de fato está matriculado.
 
Quais são os instrumentos avaliativos utilizados? 
 
Testes cognitivos e questionários contextuais. As provas são interdisciplinares, com o objetivo de
verificar o desempenho das competências e habilidades desejadas para os futuros universitários. 
 
Onde acessar os resultados? 
 
O candidato poderá acessar seus resultados, disponibilizados pelo Cebraspe no endereço
eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, na data estabelecida no cronograma
constante  no edital da etapa na qual se inscreveu. 



AVALIAÇÃO Público Alvo Etapa Participação Instrumentos Periodicidade

Diagnóstico
Inicial 
2023

3º ao 9º ano e
1ª a 3ª série 

Ensino
Fundamental

e Ensino
Médio
regular

Censitária Testes cognitivos Anual

Avaliação
institucional

Gestores,
professores e

profissionais da
educação

Ensino
Fundamental

e Ensino
Médio

Amostral Questionário de
contexto Anual

SAEB
Estudantes do
2º ano, 5º ano,

9ºano e 3ª série

Ensino
Fundamental

e Ensino
Médio

Censitária
Testes cognitivos e

questionários
contextuais

Bianual

PISA
Estudantes na
faixa etária de

15 anos 
Ensino

Fundamental Amostral
Testes cognitivos e

questionários
contextuais

Trienal

TIMSS Estudantes do
4º ao 8º ano  

Ensino
Fundamental Amostral

Testes cognitivos e
questionários
contextuais

Quadrienal

PIRLS Estudantes do
4º ano

Ensino
Fundamental Amostral

Testes de Leitura
e questionários

contextuais
Quinquenal

ICCS Estudantes do
8º ano

Ensino
Fundamental Amostral

Testes de
conhecimento

educação cívica e
cidadania

Sexenal

EXAME Público Alvo Etapa Participação Instrumentos Periodicidade

Encceja 

a todos
participantes

que não
concluíram os

estudos na
idade certa

Ensino Médio
e Ensino

Fundamental 
por inscrição 

Testes cognitivos e
questionários
contextuais

Anual

Enem

a todos os
participantes

que concluíram
o ensino médio
na rede pública

ou privada

Ensino Médio por inscrição 
Testes cognitivos e

questionários
contextuais 

Anual

PAS

a todos os
participantes

que estão
cursando o

ensino médio
na rede pública

ou privada

Ensino Médio por inscrição Testes cognitivos Anual

Quadro de Características
Especificidades avaliações e exames.



Avaliações & Exames Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Encceja 2023 Regular - - - -  Inscrições início:
22/05/2023

Inscrições final:
02/06/2023

 Encceja 2023 - Pessoas Privadas de
Liberdade (PPL) - - - - - -

 Enem Regular 2023 - Impresso e Digital - - - -  Inscrições início:
08/05/2023

Inscrições final:
19/05//2023

Enem 2023 - Pessoas Privadas de
Liberdade (PPL) - - - - - -

Diagnóstico Inicial 2023 - - - - Aplicação 22 a 26/05/2023 -

 Saeb 2023 - - - - - -

TIMSS 2023 - - - - - -

PIRLS - - - -
Resultados previstos para

serem publicados em
maio de 2023.

-

PAS 1 -
Consulta às respostas aos

recursos contra o resultado
provisório nos itens tipo D e

na redação 14/2/2023

Disponibilização do Boletim de
Desempenho Individual 9/3/2023 - - -

PAS 2 - - Disponibilização do Boletim de
Desempenho Individual 3/3/2023 - - -

PAS 3 

Consulta ao espelho de
desempenho individual

Consulta on-line dos convocados
em 1ª chamada para o 1º
semestre 2023

24/01/2023 - - - - -

Calendário 2023 - Avaliações e Exames - 1º Semestre

Cronograma ações Inep 2023
Cronograma ações PAS 

https://security.cebraspe.org.br/ConsultaOnline/PAS_2020_3/1895/8E93A672-C0DD-4FBD-B1F5-77A944AFDB56/Consulta
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/publicado-cronograma-de-2023-das-acoes-do-inep
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/


Avaliações & Exames Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Encceja 2023 Regular
Aplicação do exame e

divulgação do gabarito:
27/08/2023

- - - - Divulgação dos resultados em 22/12/2023

Encceja Regular 2023 -
Pessoas Privadas de

Liberdade (PPL)
 Inscrições início:

24/07/2023
Inscrições final: 

 04/08/2023 - Aplicação do exame:
17 e 18/10/2023

Divulgação do gabarito:
03/11/2023 Divulgação dos resultados em 22/12/2023

 Enem Regular 2023 -
Impresso e Digital - - - -

Aplicação do exame: 

Divulgação do gabarito
em 24/11//2023

05 e 12/11/2023  Divulgação dos resultados em 16/01/2024

Enem 2023 - Pessoas
Privadas de Liberdade

(PPL)
- - -

 Inscrições Início:
09/10/2023

Inscrições Final:
27/10/2023

-  Aplicação do exame em 12 e 13/12/2023
 Divulgação dos resultados em 16/01/2024

Avaliação Institucional 2023 - - - - Aplicação na 1ª quinzena -

 Saeb 2023 - - -  Data Inicial: 23/10/2023  Data Final: 03/11/2023

Divulgação dos resultados preliminares do Saeb 2023
em 21/05/2024

 Interposição de recursos aos resultados preliminares
do Saeb 2023 no período de 21 a 31/05/2024
 Divulgação dos resultados do Saeb 2023 em

24/09/2024

TIMSS 2023 - - - Data Inicial: 02/10/2023
 Data Final: 27/10/2023

 A avaliação internacional
poderá ter suas datas de

aplicação alteradas à critério
do Instituto e do Organismo
Internacional responsável.

A divulgação do resultado está condicionada aos
procedimentos do Organismo Internacional e dos demais

países que fazem parte da avaliação.

PAS 1 - - - -

PAS 2 - - - - -

PAS 3 - - - - -

Calendário 2023 - Avaliações e Exames - 2º Semestre

Cronograma ações Inep 2023
Cronograma ações PAS 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/publicado-cronograma-de-2023-das-acoes-do-inep
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/
https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/
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