[

CHEGOU A HORA DO SEU MUNICÍPIO PARTICIPAR
DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARAENSE

[ APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc)
apresenta o Sistema Paraense de Avaliação
Educacional (SisPAE), implementado pela SEDUC
desde 2013 como ação do Pacto Pela Educação.
Estamos convidando o seu município para fazer
parte desse Sistema.
Em outubro deste ano, vai ocorrer mais uma Prova
SisPAE - o teste de Língua Portuguesa e Matemática
aplicado a alunos dos 4º e 8º anos do Ensino
Fundamental; 1º, 2º e 3º séries do Ensino Médio,
matriculados em escolas estaduais e municipais.
A participação da rede municipal é fundamental para
que a Seduc amplie cada vez mais sua capacidade de
gerir o ensino público, auxiliando também os
municípios. Quanto maior o número de escolas
municipais avaliadas, mais amplo e preciso será o
diagnóstico da Educação.
Inscreva o seu município!

[ O QUE É O SisPAE

O Sistema Paraense de Avaliação Educacional –
SisPAE, implementado pela SEDUC em 2013, é uma
ação do Pacto Pela Educação, desempenhando
importante papel de avaliação de larga escala da
educação paraense.

O objetivo é avaliar o desempenho dos estudantes
da Educação Básica das redes públicas Estadual e
Municipal, em todo o território paraense; conhecer o
perfil de cada grupo de protagonista (alunos,
professores, dirigentes, técnicos) e coletar dados para
análises mais detalhadas dos fatores contextuais
associados ao desempenho escolar.
Os resultados gerados pelo sistema revelam
indicadores necessários ao aprimoramento da gestão e
da qualidade do ensino oferecido pelas escolas
públicas.

[ O QUE O SisPAE AVALIA

São avaliados o aprendizado das disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática, por meio de testes
padronizados (constituídos por itens de múltipla
escolha), e a situação socioeconômica e cultural, por
meio de questionários a serem respondidos elos alunos
e pelos professores e diretores das unidades escolares.

[ QUEM PARTICIPA

Estudantes, professores, e membros do corpo
técnico e administrativo das escolas públicas que
oferecem 4º e 8º anos Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º
séries do Ensino Médio.

[ DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS
Os resultados da avaliação são disponibilizados no
site www.seduc.pa.gov.br/site/sispae, no qual é
possível consultar diferentes níveis de dados
agregados, entre outros, Rede de Ensino, Região de
Integração, Escolas.
Serão divulgados também outras informações e
conteúdos editoriais, como as Revistas do SisPAE, que
orientam, por exemplo, o uso pedagógico dos
resultados da avaliação.
Além das informações disponíveis no site, a Seduc
promove oficinas de formação em cidades polos,
contemplando todas as Regiões de Integração do
Estado. O objetivo das oficinas é capacitar Professores
e Técnicos de Referência dos Municípios, quanto à
apropriação dos resultados e da metodologia da
avaliação de larga escala, para atuarem como
multiplicadores desse conhecimento entre seus pares,
nas escolas onde atuam.
Tendo em vista o aprimoramento do processo de
devolutiva dos resultados, a Seduc implementou em
2016, na rede estadual, a Plataforma Foco
Pedagógico - instrumento digital online desenvolvido
em parceria com a empresa Tuneduc, de São Paulo.
A Seduc planeja, em breve, disponibilizar a
Plataforma às redes municipais.

[ COMO O MUNICÍPIO PARTICIPA
O prefeito do Município deve manifestar interesse
em participar do SisPAE, por meio do Termo de Adesão
- documento online disponível no portal da Seduc na
internet (www.seduc.pa.gov.br/adesao).
O prefeito receberá uma senha exclusiva de
acesso ao sistema, para confirmar a concordância com
as cláusulas do Termo de Adesão, e enviar as
informações solicitadas.
Uma das principais informações requeridas pelo
Termo de Adesão é a indicação de um profissional que
se dedicará à coordenação das ações relacionadas ao

SisPAE, no âmbito da rede municipal. Para que a
nova Avaliação tenha o êxito desejado, a Seduc
recomenda que, nos municípios que já aderiram ao
SisPAE, permaneça, tanto quanto possível, o Técnico
que atuou nas edições anteriores, aproveitando-se a
experiência acumulada.

[ É IMPORTANTE PARA O MUNICIPIO
Por ser uma Avaliação de caráter censitário, o
SisPAE proporciona um diagnóstico fidedigno da
realidade da educação pública municipal.
Os dados da Avaliação, além de orientar o
planejamento docente e da gestão escolar, subsidiam
as Secretarias Municipais de Educação na tomada de
decisão e definição de políticas de enfrentamento às
lacunas de aprendizagem que impedem o avanço da
qualidade da educação no Município.

[ SisPAE AJUDA NO IDEB
Sim!
O Sistema disponibiliza diagnóstico preciso e
análises consistentes do desempenho dos alunos que
participam da Avaliação. Isso auxilia o dirigente
municipal a tomar decisão e estabelecer diretrizes
necessárias ao aprimoramento do ensino e da
aprendizagem, aumentando assim, a possibilidade de
elevar o Ideb do Município.

[ FALE CONOSCO
Coordenação do Sistema: e-mail: sispae@gmail.com
Telefone: (91) 32015099
Coordenador Estadual: Evandro dos Santos Paiva Feio
evandro.feio@seduc.pa.gov.br
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