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Ofício. nº 0325/2011/ DREA/CIRCULAR               
Araguaína, 22 de agosto de 2011 

 

 

 
Ao (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 
 
Assunto: Orientações para Aplicação da Provinha Brasil. 

 
Senhor (a) Diretor (a), 
 

1.   A Provinha Brasil foi criada em 2008 com o objetivo de avaliar 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. Essa aplicação, no entanto, é 
voluntária, decorrente da adesão das redes estaduais e municipais de educação.  
2.   A Provinha Brasil se caracteriza 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. No primeiro semestre, deste ano, 
procedemos à aplicação do teste 1 – Língua Portuguesa. O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP anunciou para o segundo semestre a aplicação 
do Teste 1 – Matemática com foco na resolução de problemas, ainda para este ano haverá a 
aplicação do Teste de saída de Língua Portuguesa e Matemática. 
3.  O Teste será aplicado às turmas regulares de 2º ano do Ensino Fundamental, 139 
(cento e trinta e nove) municípios jurisdicionados às 13 (treze) Diretorias Regionais de Ensino. 
4.  É importante que antes da aplicação cada Unidade de Ensino propicie o 
momento de conhecimento e estudo do “Kit da Provinha Brasil” – composto por: Reflexões 
Sobre a Prática, Caderno de Teste do Estudante, Guia de Aplicação e o Guia de Correção e 
Interpretação de Resultados, que devem ser minuciosamente analisados pelo diretor da U.E, 
Coordenadores Pedagógicos e professores das turmas foco. Vale ressaltar que a Provinha Brasil 
é um instrumento diagnóstico, que deve ser visto como suporte à prática educativa dos 
envolvidos nos processos formativos no que diz respeito à alfabetização de nossas crianças. 
5.  A aplicação da Provinha Brasil de Matemática – Teste 1/2011, deverá 
ocorre no dia 24 de agosto de 2011 em toda rede estadual de ensino. Nesta edição, os alunos 
responderão 20 (vinte) questões objetivas. 
6.  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. 
7.  O INEP/MEC disponibilizará, anualmente, duas versões da Provinha Brasil. A 
partir deste ano, serão trabalhadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A 
primeira ocorre no início do ano e a segunda aplicada no término do ano letivo,  caracterizando, 
 



                                                                                                            Diretoria Regional de Ensino de Araguaína/SRDEEI       

educbasica-araguaina@seduc.to.gov.br – (63) 3411-5014 
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

 

 
 
 
 
assim, o ciclo da prova. Dessa forma, o professor e o gestor podem avaliar quanto o aluno 
progrediu ao longo do ano. 
8.        Responsabilidades da Escola: 

• Retirar na DREA, no Setor de Desenvolvimento da Educação – 2º piso, as provas a 
serem aplicadas; 

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

• Construir uma comissão com três pessoas, sendo: Diretor da Escola, Suporte 
Pedagógico e o Professor da turma para aplicar o Instrumento; 

•  Aplicação da Provinha, que 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 24 de agosto 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 Diretoria 

Regional até o dia 02/09/2011; 
• Após a realização da Provinha, analisar e intervir nas turmas, conforme os 

resultados e as orientações do kit Provinha Brasil 2011.  
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino de Araguaína 

 
 


