
Para acessar os resultados preliminares da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA 2013), disponíveis a partir de 17 de abril 
de 2014, o gestor escolar ou responsável legal da escola deve se cadastrar no sistema do Inep. A partir daí, os gestores têm até 
28 de abril, para verificar os resultados e apontar ao Inep possíveis discordâncias sobre a sua proficiência.

Confira abaixo as orientações para o acesso ao sistema:

Insira o código da escola (Código Inep) e clique em Enviar.

Confira as informações da escola. 
• Se não houver alteração, clique em 
Prosseguir.

• Se houver alteração, os campos passíveis 
de modificação são telefone e e-mail. Após 
atualização, clique em Prosseguir.



O sistema vai apresentar um Termo de Compromisso.

Confira as informações apresentadas sobre o diretor escolar e selecione a opção Confirmar.

• Clique na opção De acordo.

• Depois, em Download Termo. Você 
precisa imprimir o Termo de Compromisso, 
preenchê-lo, digitalizá-lo e anexar (clique 
no botão Escolher Arquivo) o Termo 
assinado no sistema.

• Para continuar, só após anexar o Termo, 
clique em  Prosseguir.



Caso o Gestor Escolar tenha mudado, é necessário selecionar Alterar Responsável Legal, preencher as informações solicitadas 
e clicar em Confirmar. A atualização das informações é importante para que a senha de acesso seja enviada para o e-mail 
correto.

Após todos os passos, seu CPF estará vinculado ao Sistema de Divulgação Preliminar ANA 2013. 

Em caso de dúvidas, envie e-mail para precadastro.ana@inep.gov.br

•  Se você estiver acessando sistemas do Inep pela primeira vez, será enviada uma 
senha provisória para o e-mail cadastrado.

•  Caso você já tenha senha em algum sistema do Inep, utilize essa mesma senha 
para acessar o Sistema de Divulgação Preliminar ANA 2013. 

•  Caso você tenha esquecido essa senha, clique em Voltar, depois em Esqueci a 
senha e preencha os campos solicitados. Uma senha provisória será enviada ao 
e-mail cadastrado.


