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Ofício n°118/2009/DREA/CRED/CIRCULAR  

 
Araguaína, 06 de novembro de 2009. 

 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: PROVA BRASIL/SAEB - 2009 
 
 
Senhor (a) Diretor (a),  

 
1. O INEP – Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
estabeleceu o período de 19 a 30 de novembro de 2009 para a aplicação da Prova Brasil/SAEB 
no Tocantins. 
2. A Prova Brasil/SAEB as competências dos alunos de 5º, 9º ano do Ensino Fundamental 
e 3º ano do Ensino Médio as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. É a partir do 
resultado desse exame que são construídos os principais indicadores educacionais, inclusive o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. (IDEB)  
3.   Informo que a planilha constando nome das Escolas Estaduais de Araguaina 
sorteadas/INEP, turma, horário e nome do aplicador encontra-se disponível no Site da DREA - 
(www.drearaguaina.com.br) 
4.      Solicito que cada Unidade Escolar procure se organizar para o dia da aplicação no 
sentido de ofertar o lanche antes ou após o término da aplicação, a qual terá a durabilidade de 
duas horas e trinta minutos bem como um estudo quanto a melhor forma para acontecer o 
recreio dos demais alunos da Escola. Tais medidas visam o bom andamento do processo do 
avaliativo. 
5.       Solicito ainda, que o diretor esteja presente no dia e horário da aplicação, vez que haverá 
um questionário que deverá ser preenchido, assinado e carimbado pelo Diretor da Unidade 
Escolar. É imprescindível também a presença dos professores de Língua Portuguesa e 
Matemática das turmas que serão avaliadas, vez que estes também responderão a um 
questionário. 
4.       Mais informações no telefone (63) 3411-5029 – (63) 9962-7161 falar com Elizangela ou 
no (63) 3411-5002 – (63) 8121-7862 falar com Jaydlene. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 

             Coordenadora Regional de Ensino da Diversidade 


