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O que é Prova Paraná?

A Prova Paraná é uma Avaliação Diagnóstica

Evidências

Planejar e definir estratégias e ações

Melhorias no processo de ensino-aprendizado

Obter informações sobre o conhecimento dos estudantes



O ponto mais importante de um processo avaliativo é o uso de seus 
resultados. A avaliação diagnóstica só é efetivada quando seus 

resultados são utilizados pela equipe pedagógica, professores, NRE e 
SEED no intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

PROVA PARANÁ



Aplicação

Dia 13/03 (quarta-feira)

Tempo de aplicação

2 horas

Disciplinas

Língua Portuguesa 20 questões

Matemática 20 questões



Estudantes avaliados

5º  ano (redes estadual e municipal)

Ensino Fundamental  6º  ano
9º  ano

1ª série (todas as modalidades)
Ensino Médio   3ª série (regular)

4ª série (Integrado e do Curso Formação de Docentes). 

Ensino Fundamental Fase II
EJA              Ensino Médio

(Alunos matriculados em Língua Portuguesa e Matemática)
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Pontos Importantes

Feriado municipal           realizar dia 14/03 (ou em situações de imprevistos que impeçam a aplicação).

Cadernos de prova              o estudante deverá preencher com NOME e DATA DE NASCIMENTO. 

Cartão resposta            o estudante deverá preencher:

NOME  - DATA DE NASCIMENTO  - TURMA  - NOME DA ESCOLA

Definir os horários de início e término respeitando a duração de 2h de prova.
Ressalta-se que o recreio seja organizado de forma que não interrompa  o período de aplicação.         

Em caso de estudantes com deficiência, a escola deverá providenciar o profissional que o acompanhará. 
Aumentar a duração do tempo de 30min. a 1h. para resolução da Prova Paraná, e providenciar espaço 
adequado para que esses estudantes respondam a prova com tranquilidade. (Orientação específica).
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Antes da Avaliação

É fundamental a divulgação e esclarecimentos sobre a Prova Paraná

• Realizar reunião com todos os profissionais da escola para explicitar sobre os 
objetivos da Prova Paraná.

• Solicitar o engajamento de todos os profissionais da escola na divulgação da Prova 
Paraná.

• Realizar reunião com a comunidade escolar para explicar a importância da Prova 
Paraná.

• Reunir os estudantes que participarão da prova e orientá-los sobre a relevância de 
realizar a prova com atenção.
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Acondicionamento dos Cadernos de Prova
Os materiais referentes à Prova Paraná (pacotes e ou caixas) devem ser 
guardados em local seguro, até o dia da realização da prova, prezando pelo sigilo 
absoluto.

Organização e separação das Provas por turmas
O diretor deverá organizar as provas em pacotes por turma, de acordo com o 
número de estudantes. 
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Dia da Aplicação

• Todos os envolvidos na aplicação deverão chegar 30min. antes do 
início da Prova Paraná.

• Observar se o aplicador trouxe instrumento para cronometrar o 
tempo.

• Respeitar os horários estabelecidos de início e término da prova.

• Lembrar aos aplicadores que os estudantes não deverão utilizar 
smartphone ou outra tecnologia que permita fotografar a prova (é 
extremamente proibido fotografar a Prova Paraná).
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COMO PROCEDER NO DIA DA AVALIAÇÃO (13/03/2019)

• Organizar as salas de aula das turmas que serão avaliadas de forma em que esteja um 
ambiente limpo e acolhedor. Manter as carteiras enfileiradas.

• Entregar as provas para cada aplicador, bem como alguns materiais como: lápis, 
borracha e caneta esferográfica azul ou preta para estudantes que não tenham, no 
momento da prova.
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Na aplicação da prova
• Orientar os estudantes:

Deixar sobre as carteiras somente o lápis, a borracha e a caneta esferográfica
azul ou preta; 
Não é permitido o uso de smartphone, calculadoras e outros objetos tecnológicos,
que facilitem fotografar a prova.

• Escrever no quadro:
O horário de início e término (exemplo):          

INÍCIO                                TÉRMINO

Preenchimento correto do cartão resposta,

07h40 09h40
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• Fazer a chamada nominal dos estudantes.

• Entregar o Caderno de Prova aos estudantes, solicitando que cada um, coloque o
seu nome no caderno e no Cartão Resposta.

• Solicitar que escrevam o nome por extenso e legível.

• Avisar aos estudantes que terão 2h para fazerem a avaliação e não poderão
sair da sala antes do término.

• Avisar os estudantes quando faltar 30min e 10min para o término da avaliação.

• Ler com os estudantes as informações que se encontram na capa do caderno de
prova.
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• O Cartão Resposta fará parte do 
Caderno de Prova e deverá ser 
identificado pelo estudante ao 
preencher seu nome, data de 
nascimento, turma e nome da 

escola.

• O estudante deverá preencher 
seu nome e data de nascimento 

no Caderno de Prova.

• O Cartão Resposta fará parte do 
Caderno de Prova e deverá ser 
identificado pelo estudante ao 
preencher seu nome, data de 
nascimento, turma e nome da 

escola.
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ATENÇÃO: No decorrer da avaliação não poderá haver, na sala de aula, conversas
entre estudantes e nem tampouco o aplicador fazer leituras explicativas e ou
responder a questões da prova.

• Ao recolher o Caderno de Prova, observar se o Cartão Resposta está
identificado pelo estudante (MUITO IMPORTANTE PARA O RELATÓRIO QUE
SERÁ DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA). O Cartão Resposta será destacado
pela equipe de correção.

• O estudante não poderá levar o Caderno de Prova.

• Após o início da aplicação, a equipe pedagógica e ou direção passarão
recolhendo os cadernos que não serão utilizados naquele momento (caso de
estudantes ausentes).
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Após a Aplicação da Prova

A correção das provas será realizada por meio de aplicativo para smartphone e 
por profissionais da própria escola. 

Baixar o app no smartphone: Mira aula

Profissionais pré-cadastrados para correção:                                   em caso de dúvida
Diretores                                                                                                   ligar para:
Diretores auxiliares                                                                                 0 800 8787 900
Secretários                                                                                                (11) 99832-3307
Professores-pedagogos

Para o primeiro acesso e cadastro:
Login:  CPF
Senha: data de nascimento
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Após a Aplicação da Prova

ATENÇÃO - Após a aplicação e correção, recolher todos os cadernos de provas e guarda-
los em local seguro até o dia 18/03. A escola tem a responsabilidade de garantir o sigilo 
e assim resguardar a qualidade do processo também nas demais escolas do Paraná. 

A partir de 18/03 as provas poderão ser disponibilizadas aos professores de Língua 
Portuguesa e Matemática, das turmas avaliadas, para correção e discussão junto aos 
estudantes.
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Após a Aplicação da Prova

A partir de 22/03 o site estará disponível , bem como os resultados serão 
divulgados para as escolas organizados por turmas avaliadas, para correção e 
discussão e análise.

www.provaparana.pr.gov.br

A escola deverá, a partir dos resultados, analisar os dados para definir/redefinir 
ações do processo ensino e aprendizagem.
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DIVULGAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO 
DA ESCOLA 

PARA  A 
APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DAS 
PROVAS

CORREÇÃO DAS 
PROVAS

LEITURA DE 
RELATÓRIOS E 

ANÁLISE DE 
RESULTADOS


