
 
EDUCAÇÃO 

Dados do Saeb e do Censo Escolar 2017 já podem ser consultados no Painel 

Educacional do Inep 

 

Os dados mais recentes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), referentes à aplicação 

de 2017, já estão disponíveis no Painel Educacional, plataforma do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que agrega várias informações sobre o cenário 

educacional. Além dos resultados do Saeb, também foram disponibilizados no Painel os dados do 

Censo Escolar, com as estatísticas da Educação Básica brasileira do mesmo ano. 

 

O Painel Educacional apresenta informações sobre o desempenho dos estudantes, por meio dos testes 

do Saeb, e outros dados coletados por meio dos questionários do Saeb. Os resultados são referentes 

às avaliações aplicadas aos Anos Inicias e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Outro 

destaque da plataforma é o Painel Série Histórica, que disponibiliza informações sobre as médias e 

resultados por nível de proficiência das redes estaduais e municipais. 

 

Os resultados do Saeb 2017 estão sendo divulgados desde setembro, por meio de sistemas de acesso 

a resultados e boletins de desempenho. O diferencial do Painel Educacional é combinar, em um mesmo 

ambiente, dados do Saeb e do Censo Escolar, destacando informações de trajetória, contexto e 

aprendizagem. As informações são divididas no Painel Educacional Estadual, com o cenário das 

Unidades da Federação, e Painel Educacional Municipal, com a realidade dos municípios brasileiros. 

 

Na plataforma é possível consultar informações sobre: 

Trajetória: matrículas, média de estudantes por turma, estudantes incluídos, matrículas em tempo 

integral, taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de abandono e taxa de distorção idade-série. 

Contexto: Indicador de Nível Socioeconômico, Indicador de Complexidade da Gestão Escolar, Indicador 

de Esforço Docente, Indicador de Adequação da Formação Docente, Indicador de Regularidade 

Docente e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

 

Aprendizagem: participação de estudantes e escolas nas avaliações e os resultados obtidos. 

Painel Educacional – Criado em 2015, o Painel Educacional é uma plataforma desenvolvida pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para agregar e 

apresentar informações sobre o cenário educacional das Unidades da Federação e dos municípios 

brasileiros. Ao reunir em um mesmo lugar dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e 

do Censo Escolar o objetivo do Inep é facilitar o acesso às evidências que produz e colaborar para o 

monitoramento do direito à educação. 
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