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Ofício n° 204/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 19 de maio de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 
Assunto: Orientações sobre a aplicação do SALTO.  
 

    
 
  Senhor(a) Diretor(a), 

 
 
 
1. O Sistema de Avaliação do Estado do Tocantins – SALTO é destinado para os alunos do 5º e 
9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. A avaliação da aprendizagem é de 
fundamental importância para o sistema educacional, pois tem o objetivo de promover reflexões 
sobre o processo de ensino e aprendizagem, bem como desenvolver ações de melhoria no 
desempenho dos alunos.  
 

2. O SALTO vai acontecer de acordo com o cronograma abaixo: 
• Dia 24 de maio de 2011 – Araguaína, Ananás, Aragominas, Araguanã e Xambioá. 
• Dia 25 de maio de 2011 – Babaçulândia, Filadélfia, Barra do Ouro, Carmolândia, Santa Fé, 

Muricilândia, Piraquê, Riachinho, Wanderlândia, Campos Lindos e Goiatins. 
 

3. Solicito que sejam seguidas as seguintes orientações para o bom andamento do SALTO: 
a- Constituir uma comissão de Aplicação composta por 03 (três) servidores: Diretor de U.E, 

Coordenador Pedagógico e um Professor (Avaliador) – exceto os professores de português e 
matemática. Em caso de o Diretor está ausente no dia da aplicação por motivo de convocação 
para a reunião de Palmas, deverá ser indicado outro servidor para compor a comissão; 

b- Selecionar aplicadores para as turmas do 5º ano do ensino Fundamental. O aplicador para 
estas turmas devem ser preferencialmente o coordenador pedagógico, orientador educacional 
e/ou outro servidor da equipe pedagógica da Unidade Escolar; 

c- A aplicação do SALTO não deve alterar a rotina da escola. Deverá ser aplicado no período 
de 02(duas) horas contadas a partir do início da prova. Os horários de início da aplicação 
ficarão assim definidos: manhã – às 8h, tarde – 14h e noturno – 19h30min; 

d- O professor aplicador deve ser o professor que estiver na sala no momento da aplicação, com 
exceção dos professores de Língua Portuguesa e Matemática. Portanto, solicito de Vossa 
Senhoria que organize o horário de aulas para o dia do SALTO, de modo que atenda às 
exigências da avaliação; 

e- O professor aplicador deverá destacar no quadro o início e o término de cada bloco, 
orientando os alunos quanto à duração de cada bloco, sendo de 25 min para 5º e 9º ano do 
Ensino Fundamental e de 30min para o 3º do ano do Ensino Médio, bem como, orientar que 
todos devem permanecer na sala durante todo o tempo destinado à prova; 

 



 
 
 
 
 
f- Cada Unidade Escolar contará com o suporte de um técnico desta Diretoria que ficará 

durante todo o período de aplicação do SALTO como suporte para a comissão de aplicação. 
Solicito que cada unidade escolar atenda as recomendações dos técnicos para o bom 
andamento da aplicação; 

g- Os alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nas referidas turmas, 
responderão a avaliação, porém o professor aplicador deverá anotar na Folha de respostas a 
sua condição de aluno especial; 

h- Os alunos com baixa visão poderão fazer a avaliação, acompanhados de um professor que 
fará a leitura da prova e em outro espaço apropriado para a realização da leitura. 

i- Alunos indígenas e quilombolas matriculados em turmas regulares poderão fazer a avaliação. 
j- O gestor ou o responsável pela unidade escolar no momento da aplicação deverá responder e 

assinar o questionário da unidade escolar;  
k- A ficha (em anexo) com os dados de todas as turmas a serem avaliadas devem ser entregue 

ao coordenador de aplicação devidamente preenchida antes do início da aplicação da prova. 
l- O professor aplicador deverá orientar o aluno quanto ao preenchimento correto da folha de 

respostas; 
m- A comissão de Aplicação ficará responsável pelo preenchimento da Ata de aplicação, 

recolhimento dos cadernos de avaliações e folhas de respostas, lacre e identificação dos 
mesmos; 

n- Ressalto, que para cada turma a Ata de Aplicação (em anexo) deverá ser preenchida e 
devidamente assinada. O professor aplicador deve portar o documento no momento da 
aplicação; 

o- A Comissão de Aplicação ficará responsável para empacotar e guardar na unidade escolar os 
cadernos de avaliações por até 30 (trinta) dias; 

p- A Comissão fica na responsabilidade de adquirir envelopes para armazenamento das folhas 
de respostas e disponibilizá-los ao Técnico da Diretoria Regional de Ensino presente na 
aplicação da avaliação na Unidade Escolar, para a inserção dos dados no software do 
SALTO. 

 
4.   Desejo que toda Unidade Escolar tenha sucesso na aplicação do SALTO, e ressalto 
que a participação de cada agente é de fundamental importância para que possamos atingir nosso 
objetivo: a melhoria da qualidade do ensino do estado do Tocantins. 
 

 

Atenciosamente, 

 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

 


