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Guia de Aplicação 

Prova Mais Educação – 2º Semestre/2016 

 

Apresentação 

Este guia destina-se a orientar as educadoras e os educadores para a aplicação 

da Prova Mais Educação – 2º Semestre de 2016. Essa prova insere-se no 

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Educação – Mais Educação São Paulo, 

que tem por objetivo promover a melhoria da qualidade social da educação e 

considera a Avaliação PARA Aprendizagem como um de seus principais 

fundamentos.  

A Prova Mais Educação foi instituída pela Portaria nº 3 611 de 29/05/2015, com 

o objetivo de criar um novo instrumento de avaliação externa em diálogo com a 

Rede Municipal de São Paulo. Esse processo de construção coletiva iniciou-se no 

segundo semestre de 2015, com a participação de educadoras e educadores de 

todas as DREs, desde a escolha dos itens até a apropriação dos resultados da 

aplicação.  

As competências avaliadas permanecem Leitura e Resolução de Problemas, que 

serão aplicados do 3º ano do ciclo de alfabetização, em todos os anos dos 

ciclos interdisciplinar e autoral (EMEFs e EMEBS) e etapas complementar II 

e final II da EJA. 

A aplicação ocorrerá entre os dias 17 e 27 de outubro, conforme a 

organização de cada unidade educacional. Sugerimos que as provas de cada 

componente ocorram em dias alternados, conforme a organização de cada escola. 

Para que a aplicação transcorra satisfatoriamente, é importante que você leia as 

orientações apresentadas a seguir e discuta-as coletivamente na escola. Sua 

participação, em todo esse processo, vem sendo fundamental! 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo Técnico de Avaliação – 

SME/COPED por meio do e-mail smeavaliacaoeducacional@prefeitura.sp.gov.br ou 

pelo telefone 3396 0558.                                                                                             

SME/COPED 

mailto:smeavaliacaoeducacional@prefeitura.sp.gov.br
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Constituição da Prova Mais Educação 

 

Educadoras e educadores, 

 

A Prova Mais Educação foi constituída por itens selecionados coletivamente com 

base nos descritores das matrizes de referências SAEB1 (ANA2 e Prova Brasil 5º e 

9º anos) e Provinha Brasil. Dessa forma, todos os cadernos de prova contêm 

descritores destas 4 matrizes de referência, visando o acompanhamento da 

aprendizagem das educandas e educandos no decorrer do ensino fundamental.  

As provas estão estruturadas da seguinte forma: 

 

 

● 3º anos: 5 blocos totalizando 25 itens de Matemática e 5 blocos 

totalizando 25 itens de Língua Portuguesa; 

● 4ºs anos: 6 blocos totalizando 30 itens de Matemática e 6 blocos 

totalizando 30 itens de Língua Portuguesa; 

● 5ºs e 6ºs anos: 7 blocos totalizando 35 itens de Matemática e 7 blocos 

totalizando 35 itens de Língua Portuguesa; 

● 7ºs, 8ºs e 9ºs anos: 8 blocos totalizando 40 itens de Matemática e 7 

blocos totalizando 35 itens de Língua Portuguesa; 

● EJA : 6 blocos totalizando 30 itens de  Matemática e 6 blocos totalizando 

30 itens de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

                                                           
1 Sistema de Avaliação da Educação Básica  
2 Avaliação Nacional de Alfabetização 
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Guia de Aplicação 

 

Leia todas as orientações antes do início da aplicação da Prova. 

 

Você receberá: 

 

1.1- Um pacote com Caderno de Provas 

Segue abaixo o modelo da página de rosto da Prova Mais Educação. 
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Antes da aplicação 

 

1. Confira se os cadernos de prova correspondem à respectiva turma/ classe e se 

as folhas de respostas (identificadas por estudante) correspondem à turma de 

aplicação; 

2. Verifique se há material disponível (lápis, borrachas e canetas esferográficas 

azuis ou pretas), para fornecer aos estudantes que necessitarem;  

3. Comunique a equipe gestora, se houver qualquer discrepância relacionada à 

quantidade de cadernos de provas e folhas de respostas. 

 

Iniciando a aplicação da prova  

 

1. Converse com os estudantes sobre a importância da prova para o processo 

de aprendizagem, bem como da necessidade de atenção e concentração para sua 

realização; 

2. Informe que a prova deverá ser respondida em silêncio e que a leitura das 

questões será feita por eles, que devem, sozinhos, respondê-las;  

3. Entregue os cadernos de provas e peça aos estudantes que aguardem o 

horário de início para abri-los; 

4. Oriente os estudantes sobre o preenchimento do nome na capa do caderno 

de prova; 

5. Peça aos estudantes que confiram o seu nome na folha de resposta e 

assinem no espaço correspondente;  

6. Explique que existe apenas uma única alternativa correta para cada questão 

do Caderno de Prova; 

7. Informe sobre os espaços de Rascunho, ou qualquer outro espaço disponível 

no Caderno de Prova, que poderá ser utilizado para facilitar a resolução da prova; 
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8. Solicite aos estudantes que ao terminarem de responder as questões, 

confiram todos os resultados e transcreva-os na folha de respostas, usando 

caneta azul ou preta, e sem qualquer tipo de rasuras e corretivos. Escreva na 

lousa o exemplo de como marcar as alternativas, conforme segue: 

 

 

 

9. As folhas de respostas das provas serão digitalizadas utilizando o QR Code 

(conforme a ilustração abaixo), por esse motivo não podem ter rasuras no 

código ou mau preenchimento das respostas. Caso não seja possível realizar 

a leitura óptica os resultados terão de ser digitados. 
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Alunos Ausentes 

 

O aplicador preencherá as alternativas A, B, C e D do primeiro e do último item 

(questão) da prova. E o sistema identificará a folha como ausente. Ex.: 

 

 

 

Durante a prova 

 

1. As questões propostas devem ser respondidas pelos próprios estudantes, 

sem intervenções do professor; 

 

Atenção: No caso dos estudantes com deficiência, e transtornos globais 

de desenvolvimento e superdotação/altas habilidades, havendo 

necessidade, a escola poderá auxiliá-los com ledores e/ou escribas. 

 

2. A prova é composta por blocos de cinco questões. Recomendamos que para 

cada bloco seja utilizado o tempo de 15 a 20 minutos para resolução dos itens. 
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Caso a Escola tenha utilizado um tempo diferenciado, solicitamos que a 

informação conste no relatório de aplicação; 

3. Caso o estudante não tenha terminado algum bloco no tempo estipulado 

poderá, ao final da prova, retornar e concluí-la; 

4. Após o término da prova, solicite aos estudantes preencherem, 

cuidadosamente, a folha de resposta;  

5. Os estudantes, ao terminarem, devem entregar a prova e a folha de resposta 

devidamente preenchidas;  

6. Confira atentamente se não há nenhum tipo de rasura nas folhas entregues. 

Se houver, os resultados terão de ser digitados pelo professor/aplicador; 

7. As folhas de resposta e os Cadernos devem ser guardados em pacotes 

separados pelo aplicador; 

8. A folha de resposta dos alunos que faltaram devem ser encaminhados à DRE 

para digitalização, respeitando o preenchimento (modelo consta na página 7);  

9. Os cadernos de provas ficarão disponíveis na escola para serem utilizados no 

trabalho pedagógico a partir de 31 de outubro;  

10.  As folhas de respostas devem ser guardadas cuidadosamente para 

digitalização que ocorrerá de 03 a 25 de novembro, após cronograma organizado 

entre a Unidade Escolar e a Diretoria Regional de Educação. 

Após a prova 

1. O aplicador poderá acessar o link do “Relatório de aplicação” (endereço 

abaixo) a partir do dia 17 de outubro no Portal da Secretaria Municipal de 

Educação para registrar informações sobre a participação dos estudantes e 

sugestões para a melhoria do instrumento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczS-

jPcAaNOkYZ1vqfnl8ttMNR740ZD7OKf8yJrbzLp9uXw/viewform 

Observação: O Relatório de Aplicação deve ser preenchido apenas no navegador Google 

Chrome. 

2. Após o período de aplicação os gabaritos das provas serão disponibilizados no 

Portal da Secretaria Municipal de Educação.  

Agradecemos a sua participação em todo o processo! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczS-jPcAaNOkYZ1vqfnl8ttMNR740ZD7OKf8yJrbzLp9uXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeczS-jPcAaNOkYZ1vqfnl8ttMNR740ZD7OKf8yJrbzLp9uXw/viewform

