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Público: alunos do 3º ao 9º anos.  

Período de aplicação: 08 a 17/11/2017
1
. É importante salientar que as Unidades Escolares terão autonomia para se 

organizar e aplicar as provas no período estipulado, da maneira que for mais conveniente para cada uma. 
 
Informações e Orientações Gerais 

 

• 3ºs aos 5ºs anos – 1 Caderno de Provas (30 questões) e 1 Folha de Respostas.  
Observação: ao final de cada aplicação, o professor deverá recolher o Caderno de Provas e devolvê-lo aos alunos no 
dia seguinte para dar continuidade ao processo. Com relação à Folha de Respostas, orientamos também que, ao 
término da aplicação em cada dia, o professor entregue a Folha de Respostas aos alunos e os oriente a preencher 
somente as respostas referentes às questões respondidas naquele dia.  
 

• 6ºs aos 9ºs anos – 2 Cadernos de Provas (o Caderno 1 tem 30 questões, e o Caderno 2, 20) e 1 Folha de 
Respostas.  
 

Importante: Ao final da aplicação do Caderno 1, o professor deverá entregar aos alunos a Folha de Respostas e 
solicitar seu preenchimento com caneta azul ou preta. Em seguida, deverá recolher o Caderno de Provas e a Folha de 
Respostas. O professor seguirá o mesmo procedimento de aplicação para o Caderno 2. 
 

Observação: toda vez que a Folha de Respostas for recolhida, é importante verificar se o aluno preencheu 

corretamente o espaço reservado para cada resposta e, quando necessário, solicitar que reforce a resposta com 

caneta azul ou preta, a fim de garantir a leitura óptica. Caso o aluno se ausente em um dos dias de prova, poderá dar 

continuidade a ela em outro dia, preenchendo a Folha de Respostas parcialmente. Após o término das aplicações, as 

Folhas de Respostas deverão ser escaneadas até o final de novembro de 2017. Os vídeos orientadores do processo de 

realização das Provas (Novas funcionalidades, Digitalização e Upload, Resultados, Conferência, Prova em Libras) 

estão disponíveis na página do SERAp. Para os alunos com deficiência intelectual não haverá prova adaptada, a 
escola poderá, considerando o quadro de deficiência do aluno, propiciar meios adequados para que ele possa 
realizar a prova.  
 

Provas adaptadas para alunos com deficiência auditiva e/ou visual - EMEBS, Escola Polo e EMEF: 

 

• Haverá tradução da Prova para LIBRAS (exceto texto-base de Linguagens e Códigos), em arquivo de vídeo, 
que deverá ser instalado no servidor do Laboratório de Informática e disponibilizado para os alunos com 
deficiência auditiva;  

• Para os alunos com deficiência visual, que dominam Braile, a SME disponibilizará os Cadernos de Provas em 
braile. A escola deverá auxiliar o aluno apenas para a marcação das respostas na Folha de Respostas. Serão 
disponibilizadas também Provas Ampliadas.  

• As Unidades Escolares serão informadas sobre as datas de aplicação das Provas em Libras e upload das 
respectivas Folhas de Respostas.  
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 As Provas adaptadas para alunos com deficiência auditiva seguirão outras datas de aplicação. 


