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ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO SALTO -  

 DIAGNÓSTICA 2015 
 

 
1 -  A aplicação das Avaliações do  SALTO/15 - Diagnóstica, ocorrerá nos dias  25 e 
26 de fevereiro do corrente ano.  
 
2 - O gestor e o coordenador pedagógico deverão orientar os alunos e tranquilizá-los 
em relação às Avaliações do SALTO (explicando de forma simples o que é a 

avaliação, seu objetivo e finalidades). 
 
3 - Cada Unidade de Ensino Avaliada deverá formar uma comissão composta pelo 
Diretor (a), Coordenador (a) Pedagógico (a), Professor (a) Aplicador (a), que se 
incumbirá pelo processo de Aplicação da Avaliação, e inserção dos resultados das 
avaliações no SGE. 
 
4 - A avaliação será aplicada nas turmas regulares de 5º e 9º ano do Ensino 
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, que contenham mais de 10 (dez) alunos 
matriculados, nos municípios jurisdicionados a esta Diretoria Regional de Educação.  
 
5 - Será encaminhado via email  os seguintes arquivos: 

I. Avaliação 5º ano – Língua Portuguesa e Matemática – Diagnóstica  
2015; 

II. Avaliação 9º ano - Língua Portuguesa e Matemática - Diagnóstica  
2015; 

III. Avaliação 3ª série - Língua Portuguesa e Matemática - Diagnóstica  
2015; 

IV. Avaliação 5º ano – Ciências e Geografia - Diagnóstica  2015; 
V. Avaliação 9º ano – Ciências, Geografia e Língua Inglesa - 

Diagnóstica  2015; 
VI. Avaliação de 3ª Série  Ensino Médio -  Biologia, Química, Física, 

Geografia e Língua  Inglesa 2015 
VII. Folha de Resposta – Ciências e Geografia 5º Ano; 

VIII. Folha de Resposta – Ciências e Geografia 9º Ano; 
IX. Folha de Resposta - 3ª Série - Biologia, Química, Física, Geografia e 

Língua  Inglesa; 
X. Folha de Resposta - Matemática e Língua Portuguesa 5º Ano; 

XI. Folha de Resposta - Matemática e Língua Portuguesa 9º Ano; e 
XII. Folha de Resposta - Matemática e Língua Portuguesa 3ª Série. 

 
 
6 - A unidade escolar providenciará a impressão das avaliações e procederá com a 
aplicação em seus respectivos anos/séries. Ressaltamos que os arquivos para 
Downloads serão encaminhados para o e-mail da U.E.  
 
 
 7 - A unidade escolar providenciará também, inserção no Sistema de Gerenciamento 
Escolar. 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/uml99kh6uu2ewcj/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%203%C2%AA_S%C3%A9rie_Bio_Quim_Fis_Geo_Ing_2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uml99kh6uu2ewcj/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%203%C2%AA_S%C3%A9rie_Bio_Quim_Fis_Geo_Ing_2015.pdf?dl=0
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8 - Sugerimos que as avaliações de MATEMÁTICA e LÍNGUA PORTUGUESA sejam 
aplicadas no dia 25/02 e a de CIÊNCIAS no dia 26/02, pois desse modo não teremos 
uma avaliação consideravelmente extensa. Recomendamos também para que a 
aplicação das provas aconteça durante as primeiras aulas de cada turno, para que o 
aluno tenha melhor aproveitamento, elevando assim os resultados da UE. 
 
9 - Este processo avaliativo é de extrema importância, tanto para a Unidade Escolar, 
quanto para a SEDUC, pois ambas as instâncias se valerão desses resultados para a 
promoção de melhoria no processo de ensino e aprendizagem.  
 
10 - Solicitamos, portanto, que o processo de aplicação e inserção no Sistema de 
Gerenciamento Escolar – SGE, interfira minimamente na rotina das atividades da 
unidade escolar, considerando que para a aplicação é prevista apenas 2 (duas) horas 
para MATEMÁTICA e LÍNGUA PORTUGUESA e 2 (duas) horas para CIÊNCIAS, mas 
com vistas no calendário previsto. 

 
11 - Para tanto, a seriedade, o zelo e a responsabilidade de cada ação desenvolvida 
em todas as etapas do processo avaliativo será primordial para um resultado confiável 
e que, verdadeiramente, reflita a situação encontrada em cada unidade escolar com 
seus avanços ou mesmo necessidade de aprimoramentos para melhor alcançá-los. 
 
12 - Colocamo-nos à disposição para maiores informações acerca do assunto, por 
meio do e-mail: formacao-araguaina@seduc.to.gov.br  ou telefone: 3411-5009  - 
Supervisão Escolar. 
 
 

Araguaína, 19 de fevereiro de 2015. 
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