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SGD 2020/27009/044814 

Mem. n° 71/2020/GABSEC/CIRCULAR/SEDUC  

Palmas, 13 de maio de 2020. 

Aos Diretores Regionais de Educação 

Assunto: Resultado do Saeb 2019. 

Senhor (a) Diretor (a), 

1. Informo a Vossa Senhoria que a Secretaria Estadual da Educação Juventude e 
Esportes disponibilizou aos Gestores Escolares, a partir do dia 12 de maio de 2020, o acesso 
ao Sistema SAEB. Para tanto, os Diretores deverão realizar um cadastro no  link  
(http://saeeb.inep.gpv.br/saeb/)  para que no dia 31 de maio de 2020, possam ter acesso aos 
resultados preliminares do Saeb 2019. 

2. Ressalto que a divulgação dos resultados do Saeb 2019 será dividida em três 
etapas sendo:  la  etapa — divulgação preliminar dos resultados; 2' etapa — Interposição de 
recursos e 3a  etapa — divulgação dos resultados finais. Informo ainda que a primeira etapa, que 
consiste na divulgação dos resultados preliminares, será de acesso restrito; portanto, somente 
os representantes legais das Unidades Escolares terão acesso por meio do sistema eletrônico 
do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

3. Assim, conforme informado anteriormente, o resultado preliminar será 
disponibilizado no dia 31 de maio de 2020 e, após essa data, os representantes legais das 
Unidades Escolares terão o prazo de 15 dias corridos para interpor recursos, se assim acharem 
necessário. Nesse sentido, destaco que os Representantes das UEs deverão ficar atentos aos 
prazos estabelecidos, pois terão até o dia 15 de junho de 2020 para impetrarem os recursos. 
Após análise dos recursos, o resultado final será divulgado ao público até o dia 31 de agosto 
de 2020. 

4.  
SAEB. 

Para melhor compreensão, encaminho (anexo) o Guia de Acesso ao Sistema 

5. Ante ao exposto, coloco a Superintendência de Educação Básica desta Pasta 
à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones (63) 3218-1556/6149. 

Atenciosamente, 
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Secretária de Estado da ducação, Juventude e Esportes 
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