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Ofício Circular n.º 102/2020 – GESTOREMREDE/SEDUC                     Recife, 15 de maio de 2020. 

 

Senhores  

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE. 

 

ASSUNTO: Acesso aos dados preliminares do SAEB 2019  

 

Na perspectiva de dar continuidade às ações de avaliação na Rede Municipal de Ensino do Recife, a 

Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife junto ao Núcleo de Avaliação do Recife (NARE) 

informa a todas (os) que o MEC/INEP liberou no período de 12/05/2020 até 15/06/2020 o acesso para 

cadastro dos responsáveis legais das escolas participantes do SAEB 2019 pela página do SAEB 

(http://saeb.inep.gov.br/saeb/).  

 

Essa é a primeira etapa para ter acesso ao resultado preliminar que será disponibilizado no dia 31 de 

maio de 2020 e que, apenas os representantes legais já cadastrados poderão acessar os dados e terão até 

15 de junho de 2020 para interpor recursos, caso considerem necessário.  

 

No intuito de colaborar com a execução do cadastro e senha, segue anexo a este Gestor em Rede, o Guia 

de Acesso ao Sistema. Orientamos que seja feito de imediato evitando que fiquemos sem acesso aos 

dados preliminares e sem poder interpor recurso, em caso de divergências. Lembramos que todas as 

nossas escolas já têm um representante legal, sendo assim recomendamos que as unidades devem seguir 

o que orienta a página 6 do Guia, ainda que venha a cadastrar o mesmo representante legal, para que 

possa receber nova senha.  

 

Pedimos que anotem a senha em local que não venha a ser esquecido evitando nova solicitação.  

Após a análise dos recursos, o resultado final será divulgado até 31 de agosto de 2020.  

 

Em caso de dúvidas, enviar email com nome da escola e contato telefônico e sua dúvida para o Núcleo 

de Avaliação do Recife - NARE (narerecife@educ.rec.br).  

 

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações.  

 

Atenciosamente, 

 

ÁQUILA MELO      
Diretora Executiva de Gestão Pedagógica    

Secretaria de Educação      


