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Ofício nº 559/2020_CNM_BSB  Brasília, 20 de abril de 2020. 

 

A Sua Senhoria, o Senhor  
Alexandre Ribeiro Pereira Lopes 
Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP 
Setor de Indústrias Gráficas - SIG Quadra 4 Lote 327 
Brasília - DF CEP: 70610-908 
 

 

 
Assunto: Pleito municipal para apoio emergencial no enfrentamento à Covid-19: 
prorrogação dos prazos para o SAEB/2019. 
 

 

Senhor Presidente, 

 

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recorre a Vossa Senhoria para 

solicitar a prorrogação dos prazos estabelecidos nos art. 17 e 18 da Portaria nº 366, de 29 

de abril de 2019, que estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) no ano de 2019. 

2. De acordo com a referida Portaria, os resultados preliminares das escolas 

participantes do SAEB/2019 serão apresentados no dia 31 de maio de 2020 e os diretores 

escolares terão 15 (quinze) dias corridos após essa data para realizar a interposição de 

recursos aos resultados, apresentando, até 15 de junho, as justificativas que fundamentem a 

solicitação. 

3. Considerando a importância do SAEB para avaliação da qualidade da educação 

e para orientação de políticas educacionais, esta entidade municipalista entende que é 

necessária a prorrogação dos prazos estabelecidos na Portaria supramencionada para que 

os gestores municipais tenham condições técnicas e operacionais de analisar os resultados 

do SAEB, realizado em 2019, sem prejuízos ao trabalho desenvolvido pela gestão 

municipal, dada a imprevisibilidade do cenário atual e a incerteza sobre a retomada das 

atividades escolares presenciais. 

4. Certos de sua especial atenção e da consideração à solicitação dos Municípios 

apresentada, a CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101- 6040/6089 ou pelos 

e-mails: gabinete@cnm.org.br e educacao@cnm.org.br. 

 

Atenciosamente, 
 

                                                           
Glademir Aroldi 

Presidente 


