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Ofício nº 081/2010/DREA/CRED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 25 de novembro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Provinha Brasil 
 
            Senhor (a) Diretor (a) 
 
1. Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento e diagnosticar o nível de 
escolarização das crianças da rede pública de ensino, dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, serão realizadas as avaliações do Instituto Airton Senna (IAS) e a Provinha 

Brasil, de acordo com as orientações: 
• A Provinha Brasil acontecerá nos dias 29 de novembro até o dia 03 de dezembro e 

será somente para alunos do 2º ano. 
• Após a aplicação, a Provinha Brasil deverá ficar na escola por no mínimo dois 

meses. 
• Cada Unidade Escolar receberá um kit da Provinha Brasil, contendo: orientações 

passo-a-passo; Caderno do aluno; Caderno do professor aplicador; Guia de correção 
e interpretação dos resultados e Reflexões sobre a prática; 

• Durante a aplicação da Provinha Brasil, a unidade escolar deverá formar uma 
comissão com 03(três) pessoas, sendo: Diretor de U.E, Suporte pedagógico e o (a) 
professor (a) da turma. A aplicação deverá ser realizada impreterivelmente sempre 
pelo professor da turma e um dos membros da comissão. 

• A duração da prova é de, no máximo 2 horas, conforme definição do INEP. A 
unidade escolar que tiver mais de uma turma de 2º ano deve programar para realizar 
a aplicação da Provinha Brasil no mesmo dia e horário, conforme a disponibilidade. 

• A comissão terá que corrigir e tabular os resultados e encaminhar para a DRE até o 
dia 07/12/2010. 

• A avaliação do INSTITUTO AIRTON SENNA (IAS) será para todos os anos do 
programa, ou seja, do 1º ao 5º ano realizará as avaliações. As mesmas acontecerão 
de 01 a 08 de Dezembro de 2010. 

• Após a realização da Avaliação do IAS, a escola deverá encaminhar à DRE o 
quadro I e II até o dia 10 de Dezembro de 2010, impreterivelmente. Caso haja mais 
de uma turma do mesmo ano (série), os resultados deverão ser entregues 
consolidados. É importante que todos os alunos participem. 

2. Solicito atenção para a aplicação das avaliações, observando que são duas (02) 
avaliações distintas: A Provinha Brasil apenas para o 2º ano e a avaliação do IAS para todas as 
turmas. Atentem também para as datas de aplicações e entregas dos resultados e dos 
consolidados. 
            Atenciosamente, 

              
    

RANIERI RODRIGUES LEAL 

Coordenador Regional de Educação na Diversidade 


