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Ofício 297/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 11 de junho de 2012 
Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Aplicação Provinha Brasil -1ª Edição  

 

Senhor (a) Diretor (a),  

 
1.  Informamos que a Provinha Brasil referente à 1ª Edição 2012, deverá ser aplicada para 

as turmas de 2° ano entre os dias 13 a 15 de junho de 2012, conforme planejamento da Unidade Escolar 

e tem como intenção oferecer, aos professores e gestores escolares, um instrumento que permita 

acompanhar, avaliar e melhorar a qualidade da alfabetização e do letramento inicial oferecido às 

crianças.   

2.  É de responsabilidade, da Unidade Escolar, orientar os alunos e tranquilizá-los em 

relação à Provinha Brasil ( explicando, de forma simples, o que é a Provinha Brasil, seu objetivo e 

finalidade).  

3.  Constituir uma comissão com três pessoas, sendo: Diretor da U.E, Coordenador 

Pedagógico e o Professor da turma. A aplicação da Provinha será realizada pelo professor da turma 

acompanhado de 1 (um) componente da comissão, lembrando que o professor não poderá ficar sozinho 

no momento de realização da prova, que terá a duração de, no máximo, duas horas, conforme definição 

do INEP. A comissão terá que corrigir e tabular os resultados e encaminhar para a DREA, 

impreterivelmente,  até o dia 30 de junho de 2012. 

3.  O Manual de Instrução para preenchimento dos instrumentos de condensação   da 

provinha se encontra no SITE da DRE e deverá ser lido com atenção. 

4.  Toda a equipe escolar deverá estar empenhada para que tudo ocorra da melhor forma 

possível e que os objetivos sejam alcançados.  

5.         Nesta edição, serão aplicadas as provas de Português e Matemática;  vale ressaltar que 

para cada disciplina a UE deverá utilizar um instrumento de condensação, ou seja, não deverá informar 

as duas disciplinas no mesmo instrumento.   

6.  Mais informações, pelo telefone (63) 3411-5021, com equipe do Programa Circuito 

Campeão. 

Atenciosamente, 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 

Diretora Regional de Ensino e Araguaína 


