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Cronologia sobre o Saerj e o Saerjinho, com base em notícias divulgadas nas 
páginas do governo do estado do Rio de Janeiro 

 
Documento de trabalho elaborado pelo bolsista de iniciação à docência Felipe 

Macedo, 24 de julho de 2014 
 
 
21/03/2011 
 
Seeduc anuncia o início do Saerjinho (avaliações bimestrais). Provas apenas de 
matemática e português 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=378145  
 
04/04/2011 
 
Plano do governo para aumentar o IDEB (uma das medidas é o Saerjinho) 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=402825 
 
13/04/2011 
 
Seeduc realiza o primeiro Saerjinho 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=421569 
 
20/06/2011 
 
Governo esclarece seu plano de metas para educação, inclusive de bonificações por 
resultado apresentado. Comentários sobre o Saerjinho 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=506990 
 
01/07/2011 
 
Divulgação de material com orientações para o Saerjinho. 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=521013 
 
Governo repudia boicotes ao Saerjinho (tem boicote) 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=519146 
 
 
VÁRIAS NOTÍCIAS SOBRE O BOICOTE QUE SEGUE 
 
19/09/2011 
 
Saerjinho ajuda a treinar para o Enem, para vestibulares e para entrevista de emprego. 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=612060 
 
22/09/2011 
 
Entenda para que servem o Saerj e o Saerjinho 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=616581 
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15/03/2012 
 
Pesquisa sobre expectativa dos alunos com a escola 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=825364  
 
18/04/2012 
 
Matrizes do Saerjinho 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=848384  
 
20/04/2012 
 
Inclusão de disciplinas no Saerjinho. Ciências, para 5a e 8a e física, química e biologia 
para o ensino médio 
 
14/08/2012 
 
Rio ganha 11 posições no IDEB (saiu da penúltima posição, achamos o motivo do 
“plano de metas” de 2011) 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1045867 
 
15/08/2012 
 
Secretário destaca as ações que melhoraram o IDEB 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1045928 
 
 
FESTA GERAL PELO RESULTADO NO IDEB 
 
10/04/2013 
 
Começa novamente o Saerjinho, mesmas matérias do ano anterior 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1526077 
 
 
HÁ GREVE ENTRE OS PROFESSORES 
 
23/07/2013 
 
Reforço das diretrizes do plano de metas é anunciado (mesmo texto já encontrado no 
conexão professor sobre) 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1687124 
 
23/09/2013 
 
Mais notícia sobre a greve (só se noticia liminar contra o sindicato e os grevistas) 
 
24/09/2013 
 
Anúncio de aplicação do Saerjinho, não diz nada sobre prova de geografia e historia 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1775516 
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30/10/2013 
 
Balanço sobre a redação do Saerjinho, diz que provas de história e geografia também 
são aplicadas. Deve ser verificado. 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1826714 
 
01/04/2014 
 
Início do Saerjinho 2014. Contém história e geografia 
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2019662 


