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Reuniram-se no NRE de Loanda, no dia 21 de novembro de 2019, os Gestores das Escolas
Estaduais e os Secretários de Educação dos Municípios jurisdicionados ao núcleo, para uma
formação sobre a aplicação da Prova Paraná Mais (antigo SAEP) que será realizada no dia 27 de
novembro.
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A Prova Paraná Mais é uma avaliação externa, de aplicação anual, de caráter estatístico e
comparativo, que utiliza como método a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para avaliar o
desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, Médio Integrado e da Formação de
Docentes das redes públicas estadual e municipal que aderiram a esse instrumento.
O objetivo dessa avaliação é medir e identificar como está o aprendizado dos estudantes de cada
uma das escolas participantes, fornecendo dados e evidências para que a gestão escolar e as
equipes da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed), dos Núcleos Regionais de
Educação (NRE) e das Secretarias Municipais de Educação avaliem e definam ações com vistas à
melhoria do ensino e da aprendizagem.
Além disso, seus resultados servem de auxílio para o planejamento pedagógico dos professores em
sala de aula e possibilitam a verificação de quais conteúdos foram aprendidos pelos estudantes.
Portanto, a realização da avaliação educacional externa é uma importante ferramenta para
subsidiar decisões - seja no âmbito das políticas públicas educacionais, seja no âmbito da gestão
escolar, visando à melhoria dos parâmetros de qualidade e equidade do ensino ofertado nas escolas
paranaenses.
Parabenizamos aos gestores pelo empenho, pois sabemos que o êxito deste processo avaliativo
está estritamente vinculado aos esforços e à qualidade dos trabalhos realizados por todos os
envolvidos na aplicação da avaliação. Por isso, a atuação da equipe gestora, nos diferentes
momentos, é fundamental para garantir a participação de todos os estudantes.

https://www.nre.seed.pr.gov.br
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