Apresentação
PROVA BRASIL PREMIADA 2019

A Prova Brasil Premiada é um projeto exclusivo do NAME, que tem como objetivo
simular a avaliação oficial realizada pelo MEC. Além de contribuir para que nossos parceiros
alcancem melhores resultados, busca incentivar os(as) professores(as) e estimular a
participação dos(das) alunos(as).
Informações sobre inscrições, participantes, estrutura das provas, calendário,
premiação, entre outras, são apresentadas neste regulamento.
Leia com atenção para tomar conhecimento de todas as disposições que regem a
Prova Brasil Premiada 2019.
Inscreva seu município, cadastre suas escolas, professores e alunos e participe!
Escolas, alunos(as) e professores(as) com melhor desempenho são
premiados(as) e reconhecidos(as) nacionalmente.

Equipe NAME

REGULAMENTO
PROVA BRASIL PREMIADA 2019

1 – Participação
1.1 – Quem pode participar
Os municípios parceiros NAME (somente os municípios que tenham nosso sistema de ensino no
5º ano e no 9º ano) poderão participar da Prova Brasil Premiada 2019, mediante a realização da
inscrição.
1.2 – Como participar (inscrições e cadastros)
As inscrições à Prova Brasil Premiada 2019 estarão abertas a partir de 11 de março e serão
encerradas em 15 de abril de 2019, às 23h59.
As inscrições deverão ser efetuadas gratuitamente, via Internet, pela Secretaria de Educação de
cada município por meio do site www.provabrasil.netname.com.br.
Realizada a inscrição do município, é necessário fazer o cadastro das escolas, alunos(as) e
professores(as). Esse cadastro deve ser realizado por meio do download do arquivo com a planilha
específica, disponível em www.provabrasil.netname.com.br na área “minha conta”.
Podem realizar a prova apenas alunos(as) do 5o ano e do 9o ano matriculados(as) nas escolas
municipais, devidamente cadastrados(as) na Prova Brasil Premiada.

2 – Das datas da prova
A Prova Brasil Premiada 2019 será realizada no dia 29 de maio de 2019, nas Escolas
Municipais1 parceiras que se inscreverem.

3 – Da composição das provas
A Prova Brasil Premiada 2019 é uma simulação da Prova Brasil do MEC, permitindo aos
estudantes/alunos(as) inscritos(as) uma avaliação objetiva de seu nível de preparação para a Prova
Brasil do MEC.
A Prova Brasil Premiada 2019 será composta de 44 (quarenta e quatro) questões para o 5o
ano do Ensino Fundamental e de 72 (setenta e duas) questões para o 9o ano do Ensino
Fundamental. Sendo que para o 5o ano, a prova conterá 22 (vinte e duas) questões de Língua
Portuguesa e 22 (vinte e duas) questões de Matemática e para o 9o ano, serão 26 (vinte e seis)
questões de Língua Portuguesa; 26 (vinte e seis) questões de Matemática; 10 (dez) questões de
Ciências da Natureza e 10 (dez) questões de Ciências Humanas.
Todas as questões serão do tipo teste, com quatro alternativas, das quais apenas uma é
correta.
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O site listará apenas as escolas inscritas na Prova Brasil Premiada 2019.

As notas das provas serão calculadas segundo a TRI (Teoria da Resposta ao Item), mesmo
método utilizado pelo INEP/MEC.
As provas irão lacradas com a quantidade por série de acordo com a inscrição realizada por cada
município no www.provabrasil.netname.com.br e irão ao Secretário de Educação, para que o
Secretário de Educação possa distribuir para as respectivas escolas participantes.
4 – Da aplicação das provas
A partir de 15 de maio de 2019, os cartões de respostas, devidamente identificados com os
dados de todos os (as) alunos(as) inscritos(as), estarão disponíveis para impressão em
www.provabrasil.netname.com.br.
Os(As) alunos(as) do 5o ano terão 2h30 e os(as) do 9o ano terão 4 horas para resolver todas as
questões da prova, incluindo o tempo necessário para preenchimento do cartão de respostas.
Com relação ao horário de início e término será considerado o cronograma particular de cada
município. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação informar a professores(as) e
alunos(as) o horário de início e de término da prova.
O tempo de permanência mínima em sala (para todos) é de 1 hora, a partir do início da prova.
Os cartões de respostas devem ser preenchidos e manuseados seguindo rigorosamente os
critérios abaixo estabelecidos:
a) Ao receber o cartão de respostas, o(a) aluno(a) deve conferir os dados do cabeçalho e
colocar sua assinatura no espaço indicado.
b) O(A) aluno(a) deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Será considerada
errada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa ou que for deixada em
branco.
c) O(A) aluno(a) deve assinalar a resposta preenchendo totalmente, com caneta esferográfica
(tinta azul ou preta), o respectivo alvéolo, com o cuidado de não ultrapassar o espaço dele.
Não assinalar as respostas com um “X”, pois essa sinalização não será considerada. Não
usar lápis ou caneta vermelha, em hipótese alguma, para assinalar a resposta.
Exemplo de Preenchimento

d)
e)
f)
g)

1

Não rasurar, não dobrar, não amassar o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser
substituído.
Rasuras, manchas ou rabiscos na área de preenchimento das respostas poderão invalidar as
respostas.
Não escrever no cartão de respostas fora dos campos reservados.
Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deve entregar o cartão de respostas ao(à) professor(a)
(ou fiscal de sala).
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5 – Da divulgação do gabarito
O Gabarito oficial estará disponível em www.provabrasil.netname.com.br, a partir do dia 10 de
junho de 2019.
6 – Da premiação
Serão premiados(as) alunos(as) e professores(as) do 5o ano e do 9o ano, escolas e municípios,
desde que devidamente cadastrados e que obtiverem a melhor classificação (1o colocado) no total
de pontos/acertos da avaliação (escore TRI), considerando a totalidade da prova. Para efeito de
premiação, a participação do aluno é obrigatória no dia da prova – 29 de maio de 2019.
A Secretaria de Educação do município parceiro NAME é responsável pelo cadastro dos alunos e
professores no site da Prova Brasil Premiada.
De acordo com a classificação geral (maior número de pontos/acertos – escore TRI), incluindo
todos os inscritos nas Unidades Parceiras1, teremos as seguintes premiações para os(as)
ALUNOS(AS):
Classificação
1o Lugar (5o ano EF)
1o Lugar (9o ano EF)
1o Lugar – Melhor Aluno da
Classe

1

Prêmio
Tablet Ptb7qsg Com Bluetooth Bivolt
1 CANECA NAME
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Para os(as) PROFESSORES(AS) da melhor sala, de acordo com a classificação geral, teremos
as seguintes premiações:
Classificação

Prêmio

o

5 ano EF – Professor(a) da sala
(Português e Matemática) com a melhor
classificação
9o ano EF – Professor(a) de
Português da sala com a melhor
classificação
9o ano EF – Professor(a) de
Matemática da sala com a melhor
classificação
9o ano EF – Professor(a) de História
da sala com a melhor classificação
9o ano EF – Professor(a) de Geografia
da sala com a melhor classificação
9o ano EF – Professor(a) de Ciências
da Natureza da sala com a melhor
classificação

iPhone 7 32GB

Para a ESCOLA com melhor desempenho, de acordo com a classificação geral dos alunos e
alunas, teremos as seguintes premiações:
Classificação

Prêmio

1o Lugar Escola 5o ano
1o Lugar Escola 9o ano

Notebook - Intel Celeron Dual
Core 4GB 32GB Tela LED 14"

Para o MUNICÍPIO com melhor desempenho, de acordo com a classificação geral dos alunos e
alunas, teremos as seguintes premiações:
Classificação

Prêmio

1o Lugar Município 5o ano
o

o

1 Lugar Município 9 ano

1 kit Readers da Pearson
1 kit Readers da Pearson

Os prêmios descritos nos itens acima poderão ser trocados por similares, caso estejam em falta
no mercado.
Em caso de empate, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios:
Ordem

1

Descrição

1

Total dos pontos considerando a correção com a TRI (escore TRI).

2

Pontos obtidos (TRI) na prova de Língua Portuguesa.

3

Pontos obtidos (TRI) na prova de Matemática.

4

Pontos obtidos (TRI) na prova de Ciências da Natureza.
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5

Pontos obtidos (TRI) na prova de Ciências Humanas.

6

Idade (o inscrito com menor idade).

Divulgação
do
Resultado
Final
www.provabrasil.netname.com.br.

no

dia

24

de

Junho

de

2018

em

A equipe comercial do NAME entrará em contato com os ganhadores e entregará todos os
prêmios até 180 dias a partir da data de 05 de agosto de 2019.
7 – Responsabilidades
Do NAME
Ɣ

Criação, produção e distribuição das provas.

Ɣ

Criação dos cartões de respostas para leitura óptica.

Ɣ

Correção dos cartões de respostas com leitura óptica.

Ɣ

Disponibilização via site do cadastramento do município para participação da Prova Brasil
Premiada, a partir de 11 de Março de 2019.

Ɣ

Arcar com os custos dos prêmios indicados no item 6.

Do Município Parceiro
Para que a realização do projeto seja inesquecível em âmbito nacional, o NAME solicita a
colaboração dos municípios participantes nos seguintes aspectos:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

1

Inscrição do município para sediar as provas, através do correto e completo preenchimento
do formulário de inscrição.
Cadastro das escolas, professores(as) e alunos(as) no site.
Impressão dos cartões de respostas para leitura óptica, arcando com todos os custos
relativos a essa impressão.
Frete de envio dos cartões de respostas para correção por meio de Sedex. Não será
necessário encaminhar os cadernos de questões, apenas os cartões de respostas.
Correta orientação ao(à) aluno(a) para preenchimento correto do cartão de respostas. Se o
cartão de respostas não for preenchido corretamente ele será anulado.
Os cartões de respostas devem ser enviados para correção à DataEduc, Rua Nove de Julho,
1254, Centro, Guariba/SP, CEP 14840-000; via Sedex, até às 18 horas do dia 03 de
junho de 2019. Após esse prazo, o NAME, Núcleo de Apoio a Municípios e Estados, não
realizará a correção e inclusão dos resultados na classificação geral – a data a ser
considerada para processamento dos cartões de respostas com leitura óptica será a
constante no Sedex.
É responsabilidade do município guardar todos os recibos dos materiais enviados via correio e
apresentá-los caso seja necessária a conferência.
O cartão de respostas deverá ser preenchido corretamente, com letra legível e assinado por
cada aluno(a). Serão anuladas respostas com preenchimento incorreto.
Correto manuseio dos cartões de respostas para envio, considerando de extrema importância
os seguintes cuidados: não grampear os cartões, não colocar clipes, guardar em plásticos
antes de serem colocados dentro dos envelopes. Qualquer furo ou amassado pode bloquear a
O site listará apenas as escolas inscritas na Prova Brasil Premiada 2019.

Ɣ
Ɣ
Ɣ

leitura na máquina leitora.
Seguir as instruções para a impressão dos cartões de respostas, conforme Anexo 1.
Seguir as instruções para o envio dos cartões de respostas via correio para a DataEduc,
conforme Anexo 2.
Divulgação, em sua escola, das listas gerais dos(as) contemplados(as) com os prêmios, para
conhecimento de todos(as) os(as) interessados(as).

IMPORTANTE!
A participação do(a) aluno(a) na Prova Brasil Premiada 2019 é voluntária e gratuita.
Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente, serão solucionadas pela PEARSON
EDUCATION DO BRASIL LTDA – comissão organizadora, devendo as dúvidas serem enviadas
ao endereço eletrônico [atendimento.name@pearson.com], considerando as normas de proteção ao
consumidor em vigor. Da decisão da Promotora, não caberá nenhum tipo de recurso. Em caso
da(s) reclamação(ões) não corresponder(em) às expectativas do reclamante, fica facultado
ao(à) participante procurar a empresa promotora ou o PROCON da respectiva jurisdição.
Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos,
serão decididos, exclusivamente, pela Promotora.
Na hipótese de força maior ou caso fortuito poderão ser alteradas as datas e regras da presente
promoção.
Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo para dirimir as questões que
eventualmente se originem deste Regulamento.

NAME – Núcleo de Apoio a Municípios e Estados
Pearson Education do Brasil S.A
Boa Prova!
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ANEXO 1
ORIENTAÇÕES PARA IMPRESSÃO DOS CARTÕES DE RESPOSTAS
Cor para impressão: preto e branco.
Modo de impressão: normal (NUNCA usar modo rascunho).
Utilizar impressora laser.
Papel branco tamanho A4.
Gramatura do papel: 75 g/m2 até 90 g/m2.
Apenas um cartão por folha, nunca usar frente e verso.
Observações:
•

Caso o aluno não tenha cartão personalizado, entre em contato com a DataEduc por meio do e-mail
name@dataeduc.com.br para receber orientações sobre a confecção do novo cartão.

•

Os cartões que não seguirem o padrão estabelecido não serão processados.

Anexo 2
ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DOS CARTÕES DE RESPOSTAS POR CORREIO
Não enviar cartões fora do padrão de impressão (Anexo 1).
Colocar todos os cartões no mesmo sentido e posição.
Separar os cartões por ano e turma.
Organizar os cartões em ordem alfabética.
Não enviar cartões de alunos(as) ausentes.
Preparo para o envio
Ao enviar por correio, embale os cartões em recipiente apropriado de forma a garantir que eles não se percam, não
sejam amassados ou rasgados.
Envie os cartões em embalagem única e no mesmo dia.
Identificar no envelope os cartões que estão sendo enviados.
Não será aceito Sedex a cobrar.
Quando os cartões forem encaminhados sem obedecer às conformidades esses não serão processados.

1
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Anexo 3

CALENDÁRIO
Datas
Inscrição

De 11 de março até 15 de abril

Disponibilização dos cartões de
respostas para impressão

15 de maio

Realização da prova

29 de maio

Envio dos cartões de respostas para
correção

Até 03 de junho

Divulgação do gabarito

10 de junho

Divulgação do resultado final

24 de Junho

Premiação

1

Ações

A partir de 05 de Agosto
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