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Apresentação

Apresentamos, a seguir, instruções para a utilização do Sistema da Provinha Brasil. Esse Sistema funciona 
como ferramenta oferecida pelo Inep às escolas e redes de ensino que desejem visualizar os resultados 
da Provinha Brasil em forma de relatórios eletrônicos. Dessa forma, o referido Sistema pretende apoiar as 
escolas e redes de ensino na análise dos dados produzidos a partir da aplicação da Provinha Brasil. O uso 
do Sistema não é obrigatório, trata-se de uma opção da escola e da rede de ensino.

Para que a escola utilize o Sistema, é
 necessário seguir as instruções abaixo:

Atribuições do Diretor1

O uso do Sistema Provinha Brasil pela escola traz ao Diretor, ou ao pro�ssional por ele designado, 
as seguintes atribuições:
   Acessar o Sistema;
  Cadastrar os usuários (secretário escolar, coordenadores pedagógicos, professores de 2º ano);
  Formar as turmas de 2º ano;
  Lançar os resultados (opcional);
  Gerar, pelo Sistema, relatórios para análise dos resultados.

O Diretor da Escola é o responsável por iniciar o uso do Sistema Provinha Brasil. Para acessar 
esse Sistema, o Diretor deverá acessar o link http://sistemasprovinhabrasil.inep.gov.br/PNAIC/, 
informar seu CPF e a senha. 

Acesso ao Sistema2

As senhas para acesso ao Sistema podem ser:
1 – A senha do Diretor no Sistema Educacenso.
2 – A senha do Diretor no Sistema ANA.
3 – A senha recebida no e-mail do Diretor depois de ele ter
       sido cadastrado pelo Interlocutor de sua rede de ensino.

Neste caso, acesse http://sistemasprovinhabrasil.inep.gov.br/PNAIC/,
informando seu CPF e a senha temporária recebida por e-mail.



Na tela a seguir, crie uma senha de�nitiva com no
mínimo 6 caracteres e que necessariamente contenha:

 Caso não saiba a senha, clique em “Esqueci minha senha” e siga os passos apresentados.
  Um e-mail com uma senha temporária será enviado ao seu e-mail já cadastrado. 
 Se você não possuir nenhuma senha, contate o interlocutor de sua rede de ensino e solicite a ele  
 o seu cadastro.

Depois de realizar esse processo de acesso, você poderá começar
a utilizar o Sistema Provinha Brasil. Essa é a tela inicial do Sistema:

A caixa Destaques da tela inicial contém informações temporárias que serão atualizadas de 
acordo com a necessidade do Inep ou das redes de ensino. Na tela inicial, você ainda pode 
acessar os menus Administrador, Relatórios, Documentos e Contato. 

letra maiúscula, 
letra minúscula, 
número e 
símbolo. 
Por exemplo: Escola@2014



Após acessar o Sistema, o Diretor deve cadastrar os usuários. Além do diretor, os usuários do 
sistema podem ser:
o Secretário Escolar ou pro�ssional que realize funções semelhantes;
o Coordenador Pedagógico ou pro�ssional que realize funções semelhantes;
os Professores de 2º ano da escola; e
outros pro�ssionais que o Diretor desejar.

Cadastro de Usuários3

Profissional da Escola Profissional da Escola

Secretário Escolar DIRETOR_ESCOLA

Coordenador Pedagógico DIRETOR_ESCOLA

Professor de 2º ano PROFESSOR _ESCOLA

acessar o Sistema
lançar no Sistema as respostas dos alunos da respectiva 
turma de 2º ano
gerar relatórios de desempenho de sua turma

acessar o Sistema
cadastrar novos usuários da escola
formar turmas de 2º ano
gerar relatórios 

O per�l de PROFESSOR_ESCOLA, 
por sua vez, permite ao usuário:

O per�l de DIRETOR_ESCOLA 
permite ao usuário:

O Diretor deve realizar o cadastro de novos usuários (Secretário Escolar, Coordenador Pedagógico, 
Professor de 2º ano). O diretor deve optar por cadastrar esses pro�ssionais caso deseje que eles 
auxiliem no uso do Sistema Provinha Brasil. Para realizar o cadastro, tenha em mãos o CPF e um 
e-mail válido do usuário que você deseja cadastrar. Siga os seguintes passos:

Cadastro de novos usuários (Secretário Escolar, Coordenador Pedagógico e Professor de 2º ano)4

Clique no menu Administrador, no canto superior esquerdo da tela, e escolha a opção 
Cadastrar. Aparecerá a tela abaixo. Digite o CPF do usuário e clique em Consultar.

Passo 1

No quadro abaixo, apresentam-se os per�s com que cada um dos 
pro�ssionais acima devem ser cadastrados no Sistema Provinha Brasil:



Surgirá o quadro Dados Usuário. Os dados (nome, sexo e nome da mãe) aparecerão de 
acordo com o registro do CPF da pessoa. No campo Contatos do Usuário, escolha “E-mail” e 
“Principal”. No campo em branco ao lado, digite com atenção o e-mail do usuário e clique no 
botão ao lado (sinal de “+” em verde). Lembramos que o e-mail precisa ser digitado corretamente, 
pois no mesmo você irá receber a senha temporária do usuário. Acompanhe detalhes a seguir:

Passo 2

Na mesma tela, há um quadro abaixo, no canto esquero com o nome: Per�s do Usuário. 
Escolha o per�l desejado na caixa Per�s não Atribuídos, no canto esquerdo da tela. No caso 
do Secretário Escolar ou do Coordenador Pedagógico, escolha o per�l DIRETOR_ESCOLA.  
Para escolher o per�l, basta clicar em cima da palavra DIRETOR_ESCOLA. Depois de escolher 
o per�l, clique no botão Adicionar Per�l. Dessa forma, o per�l DIRETOR_ESCOLA será deslocado 
para a caixa Per�s Atribuídos.

Passo 3



Ao �nal deste processo, aparecerá a tela abaixo, indicando
que o e-mail com a senha temporária foi enviado com sucesso. 

Após selecionar o per�l desejado, clique na aba Vincular Entidade. No campo Per�s 
Selecionados, escolha DIRETOR_ESCOLA se o usuário for o Secretário Escolar ou o 
Coordenador Pedagógico. Escolha PROFESSOR_ESCOLA se o usuário for um Professor 
de 2º ano. Os campos Código da Entidade, Nome da Entidade, UF e Município já estarão 
preenchidos. No campo Tipo Entidade, escolha ESCOLA. Clique em Pesquisar. Depois 
disso, abaixo do botão Pesquisar, conforme o exemplo a seguir, surgirá uma caixa com 
o nome de sua escola. Clique em Vincular, no canto direito inferior. Por �m, clique em 
Salvar.

Passo 4



Passo 2 No campo Per�s Selecionados, escolha DIRETOR_ESCOLA se o usuário for o Secretário 
Escolar ou o Coordenador Pedagógico. Escolha PROFESSOR_ESCOLA se o usuário for um 
Professor de 2º ano. Os campos Código da Entidade, Nome da Entidade, UF e Município já 
estarão preenchidos. No campo Tipo Entidade, escolha ESCOLA. Clique em Pesquisar. 
Depois disso, abaixo do botão Pesquisar, conforme o exemplo a seguir, surgirá uma caixa 
com o nome de sua escola. Clique em Vincular, no canto direito inferior. Por �m, clique em 
Salvar.

Passo 1 Se o usuário já estiver cadastrado no sistema (caso em que atua em mais de uma escola e já 
foi cadastrado por outro diretor), a seguinte tela será apresentada. Se isso ocorrer, clique em 
Con�rmar.

Caso de usuário já cadastrado5



Passo 1 No menu Administrador, escolha Formar turmas.

Após cadastrar os usuários no Sistema, o Diretor deve formar as turmas que receberam aplicação 
da Provinha Brasil.

Formação de Turmas6

Passo 2 No campo Nome da Turma, na tela abaixo, digite o nome da turma de 2º ano que você 
deseja cadastrar. “Exemplo: 2º ano A”. No campo Tipo, escolha ano ou série, conforme a 
realidade de sua escola. Clique em Salvar.

Passo 3 Conforme a tela abaixo, com a turma já salva, na coluna Incluir Aluno, clique no símbolo 
 para começar a incluir os alunos daquela turma.



Passo 4 Conforme tela abaixo, no quadro Aluno Disponível, aparecerão os nomes e datas de 
nascimento dos alunos do 2º ano da escola.

Para formar a turma em questão, você deverá deslocar os alunos 
do quadro Aluno Disponível para o quadro Aluno na Turma.  

Faça isso com todos os 
alunos da turma. Clique 
em Salvar e depois em 
Fechar.

Para selecionar o aluno, clique em cima do nome dele. Depois, 
clique na seta para direita localizada entre os dois quadros      
para que o aluno seja deslocado para o outro quadro.

Passo 5 Caso o aluno não esteja na lista, clique em Pesquisar. Aparecerá a tela abaixo. Preencha as 
informações necessárias (nome do aluno, nome da mãe do aluno e data de nascimento), e 
clique em Pesquisar. A pesquisa será realizada na base de dados do Censo Escolar da Educação 
Básica, coletada pelo Inep. Se o aluno for encontrado, clique em Incluir aluno. Caso o aluno não 
seja encontrado, não será possível inseri-lo na turma. No entanto, isso não impede que o 
mesmo realize a Provinha. 



Passo 6 Depois de incluir os alunos, você deverá incluir o docente responsável por aquela turma. 
Você pode vincular até dois docentes a cada uma das turmas que você formou. Para isso, na 
coluna Incluir Docente, clique no símbolo      para incluir o professor. Você só pode vincular 
o professor à turma se você já tiver realizado o cadastro dele.

Clique em Salvar e 
depois em Fechar.

Passo 7 Na tela abaixo, escolha o professor do quadro Professor Disponível e desloque-o para o 
quadro Professor na Turma. 

Para selecionar o professor, clique em cima do nome dele. Depois, clique na seta para direita 
localizada entre os dois quadros         para que o professor seja deslocado para o outro quadro.



Após o cadastro dos usuários e a formação das turmas de 2º ano, o Sistema está pronto para 
receber as respostas dos alunos na Provinha Brasil. As telas a seguir poderão ser visualizadas 
pelo diretor e pelos professores cadastrados.

Passo 1 Clique no menu Resultados e aparecerá a tela abaixo. No campo Prova, escolha a Provinha 
cujas respostas você vai lançar. No campo Turma, escolha a turma desejada e no campo 
Aluno, escolha o Aluno. Clique em Incluir Resultado. Aparecerá a tela abaixo.

Lançamento de resultados (opcional para diretores)7



Passo 2 No formulário de lançamento abaixo, marque as respostas que o aluno marcou no caderno 
de questões.

Caso o aluno tenha faltado, clique em Ausente, no canto superior direito da tela.
Caso não haja marcação em algum item, selecione o campo Marcação em Branco em cada 
questão que não tenha sido respondida pelo aluno. 
Caso o aluno tenha marcado mais de uma alternativa para determinada questão, selecione as 
alternativas marcadas por ele. Depois disso, aparecerá a informação Dupla Marcação Informada.

Ao �nal, clique em Salvar e em Con�rmar. Repita o processo com cada um dos alunos.



Nesse relatório, é possível veri�car a quantidade de acertos de cada aluno, seu nível de desempenho, 
a questão, o gabarito, a resposta do aluno e também a descrição das habilidades de cada item.

 Para gerar os relatórios, preencha os campos necessários e clique em Gerar Relatório.
 Para gerar grá�cos, preencha os campos necessários e clique em Gerar Grá�co.
 Veja abaixo os tipos de Relatórios que você pode gerar.

Relatório por Aluno

Geração de Relatórios8

Depois que as respostas dos alunos forem lançadas no Sistema, 
será possível gerar os Relatórios, clicando no menu Relatórios: 

por aluno; 
por turma; 
por escola; 
por prova; 
Ficha de Correção.



Nesse relatório, é possível ter uma visão geral a respeito do nível de desempenho de cada turma.  

Relatório por Turma



Ainda no relatório por turma, é possível também gerar o grá�co abaixo:



Há outros relatórios disponíveis no Sistema, a exemplo
do Relatório por Prova e por Ficha de Correção.

Nesse relatório, é possível ter uma visão geral a respeito do nível de desempenho de cada turma.  

Relatório por Escola



Contato

Você pode entrar em contato com o Inep para tirar dúvidas e dar sugestões.

provinha.brasil@inep.gov.brE-mail

Nessa opção estão disponíveis diferentes arquivos em PDF para utilização das escolas e redes.

Documentos Disponíveis


