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Relatório com os resultados da 

Prova Paraná e acessos

Uso pedagógico dos resultados 

e materiais de apoio

Informações importantes



1.
Relatório com os 

resultados da 

Prova Paraná 



Acesso aos relatórios: www.provaparana.pr.gov.br



Login

• CPF (Sem Ponto e Sem Traços)

Senha

• Data de Nascimento ex: 31101988 

(ano com 4 dígitos e sem /)

• Atenção: não é a mesma senha da 

Mira ou da Identidade Digital

Acesso aos relatórios: www.provaparana.pr.gov.br



| Painel Inicial | Perfil Escola



| Painel dos Resultados | Relatório Escola



| Relatório Escola

Número de turmas participantes Porcentagem de alunos participantes

Descritores com menor número de 
acerto por ano e disciplina



| Relatório Escola Turmas em ordem crescente de 
acertos por disciplina e ano



| Painel dos Resultados | Relatório Turma



| Relatório Turma

Porcentagem de acertos por 
turma

Porcentagem de acertos da 
rede



| Relatório Turma

Descritores com maior número de 
acerto por ano e disciplina

Descritores com menor número de 
acerto por ano e disciplina



| Relatório Turma

Alunos que requerem maior atenção

ALUNOS QUE REQUEREM MAIOR ATENÇÃO



| Relatório Turma Resultados individuais da turma 
por descritor e total de acertos



| Painel Inicial | Perfil SME / NRE



| Relatório Núcleo / SME

Número de escolas e 
turmas participantes

Porcentagem de 
alunos participantes



| Relatório Núcleo / SME Descritores com menor número de 
acerto por ano e disciplina



| Relatório Núcleo / SME
Escolas em ordem crescente de 
acertos por disciplina e ano
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SEED NRE
Escola 

Estadual

SUED Chefe e Assistente

Coordenadores 

Pedagógicos

Diretor/Diretor Auxiliar

Professores 

Pedagogos

Secretário

TODOS os 

Professores

Quem pode acessar os relatórios? | ESTADO

Tutores

Demais membros da 

Equipe Pedagógica
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Quem pode acessar os relatórios? | MUNICÍPIO

SME
Escola 

Municipal

Servidores 

cadastrados pela 

SME e relação 

enviada à SEED

Gestores cadastrados 

pela SME e relação 

enviada à SEED

Atenção:

▸ Professores da rede municipal, para acessar os resultados, contatem o diretor 

da escola 
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Tipos de Acesso | ESTADO E MUNICÍPIO

RelatóriosDescrição

Escola 

Estadual/ 

Municipal

NRE/SME

SEED

• Turma

• Escola

• RegionaL

Acesso a todos os 

relatórios/todas as 

escolas/turmas/Regionais

• Dado geral da escola

• Dado geral das turmas

• Alunos

Acessa o relatório da 

turma e da escola

• Turma

• Escola

• Regional

Acessa o relatório de todas 

as turmas e escolas da 

Regional/SME
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Tipos de Acesso | ESTADO E MUNICÍPIO

RelatóriosDescrição

Escola 

Estadual/ 

Municipal

NRE/SME

SEED

• Turma

• Escola

• Regional

Acesso a todos os 

relatórios/todas as 

escolas/turmas/Regionais

• Dado geral da escola

• Dado geral das turmas

• Alunos

Acessa o relatório da turma 

e da escola

• Dado geral do NRE ou Município 

• Dado geral da escola

• Dado geral das turmas

• Alunos

Acessa o relatório de todas 

as turmas e escolas da 

Regional/SME
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Tipos de Acesso | ESTADO E MUNICÍPIO

RelatóriosDescrição

Escola 

Estadual/ 

Municipal

NRE/SME

SEED
• Dado geral do NRE

• Dado geral da escola

• Dado geral das turmas

Acesso a todos os 

relatórios/todas as 

escolas/turmas/Regionais

• Dado geral da escola

• Dado geral das turmas

• Alunos

Acessa o relatório da turma 

e da escola

• Dado geral do NRE ou Município 

• Dado geral da escola

• Dado geral das turmas

• Alunos

Acessa o relatório de todas 

as turmas e escolas da 

Regional/SME



2.
USO PEDAGÓGICO 

DOS RESULTADOS 

MATERIAIS DE 

APOIO



Como utilizar os resultados da Prova Paraná?

Seed

SME/ 

NREs

Escolas

Disponibilização 

dos Relatórios

Apropriação dos 

Resultados

Focar as ações nos 

alunos que requerem 

maior atenção

Reunião para 

definição de 

estratégias do 

uso dos 

resultados

A partir 

de 27/03

Apropriação dos 

Resultados

Focar as ações nas 

escolas que 

requerem maior 

atenção

Elaboração do material  

de apoio, formação de 

professores e orientação 

no acompanhamento 

pedagógico

A partir 

de 25/03

Apropriação dos 

Resultados

Definição de 

estratégias do 

uso dos 

resultados



Como utilizar os resultados da Prova Paraná?

Resolução da prova com os estudantes

Retomada dos conteúdos relacionados aos descritores que os estudantes 
tiveram pior desempenho

Aluno monitor

Ampliação do tempo de reforço em parceria com APMF

Extensão universitária para atuar com os estudantes

Utilização do material de listas de exercícios



| Materiais disponíveis para aprofundamento do uso dos 

resultados

PROVA COMENTADA

LISTA DE EXERCÍCIOS
Lista de Exercícios

Onde?



| Prova Comentada

• 5º, 6º e 9º anos do 
Ensino Fundamental

• 1º e 3º anos do Ensino 
Médio

Disponível para Matemática e 
Língua Portuguesa



| Material com sugestões de aulas e listas de exercício

Serão disponibilizadas 11 aulas semanais até a aplicação da 
próxima avaliação diagnóstica

Todos os descritores da Prova Paraná serão contemplados

Disponível a partir de 29/03 com 
liberação de novas aulas a cada 
semana

Disponíveis versões do professor e estudante



| Material com sugestões de aulas

• Detalhamento de quais 
descritores serão trabalhados

• Itens (exercícios) comentados

• Sugestões de procedimentos e 
estratégias metodológicas

Versão do professor

Disponível na área dos relatórios do 
portal da Prova Paraná



| Material com sugestões de aulas

• Lista de itens (exercícios)

• Exercícios desafio para resolver 
em casa

Versão do estudante

Disponível na aba “Biblioteca” do 
portal da Prova Paraná



3.
INFORMAÇÕES 

IMPORTANTES Dúvidas comuns
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DÚVIDAS NOS DADOS DOS RELATÓRIOS?

Escola/NRE possui dúvidas sobre os dados

Estado: NRE devem entrar em contato com a Coordenação de 
Avaliações.

Município:

• Escolas municipais devem entrar em contato com SME para 
orientações caso não consiga acesso.

• SME deve entrar em contato com o Núcleo de Cooperação Pedagógica 
dos municípios por e-mail - cooperacaosme@seed.pr.gov.br

mailto:cooperacaosme@seed.pr.gov.br


Obrigado!


