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Ofício n° 099/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 24 de março de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: Orientações quanto à realização da Provinha Brasil 

 

Senhor (a) Diretor (a),  

 
1.   A Provinha Brasil foi criada em 2008 com o objetivo de avaliar os alunos 
matriculados no segundo ano de escolarização do ensino fundamental. É composta por um teste 
a ser aplicado em todas as escolas públicas do País. Caracteriza-se como um instrumento de 
avaliação, que tem por objetivo possibilitar a realização de um diagnóstico do nível de 
alfabetização das crianças das redes públicas de ensino após um ano de escolaridade. 
2.  A data da aplicação será no dia 05 de abril de 2011 na rede estadual de ensino. 
Nesta edição, os alunos responderão somente a questões objetivas de leitura. Não serão 

avaliados itens de escrita, como no ano de 2008.  
3.  A Provinha Brasil está prevista no Compromisso Todos pela Educação do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), do MEC. Com esta avaliação, o MEC tem o intuito de 
oferecer, aos gestores públicos e aos professores de suas redes, informações sobre o nível de 
alfabetização dos alunos logo no começo do processo de aprendizagem, permitindo assim 
intervenções com vistas à correção de possíveis insuficiências apresentadas nas áreas de leitura 
e escrita.  
4.  Solicitamos a Unidade Escolar:   

• Orientar os alunos e tranquilizá-los em relação à Provinha Brasil (explicando de forma 
simples o que é a Provinha, seu objetivo e finalidade); 

• Constituir uma comissão com três pessoas, sendo: Diretor da U.E, Suporte 
Pedagógico e o Professor da turma;  

• A aplicação da Provinha será realizada pelo professor da turma, acompanhado de um 
componente da comissão. O professor não poderá ficar sozinho no momento da 
aplicação da Provinha; 

• Aplicar a Provinha, impreterivelmente, no dia 05 de abril de 2011;  

• A duração da Provinha é de, no máximo, 2 horas, conforme definição do INEP; 
• A comissão terá que corrigir e tabular os resultados e encaminhar para a DRE até o dia 

07/04/2011; 

• Após realização da Provinha, analisar e intervir nas turmas, conforme os resultados e a 
orientação do kit Provinha Brasil 2011. 

5.  Maiores informações, pelo telefone 3411-5021. 
 
 

Atenciosamente,  
 

 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino  


