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PROVA PARANÁ -  FLUÊNCIA 

 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte realizará a avaliação 

de fluência de leitura para todos os estudantes matriculados nos 2º anos do 

ensino fundamental das redes municipal e estadual de ensino. 

Quem pode participar? 

Todos os municípios que assinaram o Termo de adesão à Prova Paraná 

e as escolas estaduais que ofertam o 2º ano do ensino fundamental. 

Quando será realizada? 

A avaliação de fluência será realizada de 11/06 a 14/06, nesse período a 

escola deverá organizar a aplicação nas turmas de 2º anos do EF e finalizar 

todas as etapas previstas no processo de avaliação. 

Qual o objetivo da avalição de Fluência? 

O objetivo da avaliação é verificar a fluência de leitura das crianças em 

fase de alfabetização. 

Os resultados possibilitarão a discussão de estratégias para melhorar o 

processo de aprendizagem, desde as práticas em sala de aula até o 

planejamento por parte dos gestores das escolas e das secretarias de educação. 

Quais os recursos necessários para a realização da aplicação? 

Para a realização do teste utiliza-se um aplicativo específico, 

desenvolvido pelo CAEd. O aplicativo é compatível, apenas, com celulares de 

sistema Android versão 4.5 ou superiores.  

A avaliação pode ser aplicada sem conexão com a rede e leva 

aproximadamente 10 minutos por estudante. 

Os materiais que serão utilizados na aplicação, que consistem no caderno 

do aplicador, caderno do estudante e ata da aplicação serão impressos pela 

escola. 

Qual a estrutura necessária na escola para aplicação do teste? 



A aplicação de cada estudante é individual, o que não vai interferir na 

rotina da sala de aula. É necessário que no dia da aplicação haja uma sala na 

escola dedicada à avaliação. Esse ambiente deve ser livre de ruídos, para não 

interferir na coleta dos áudios. 

Ensalamento: as turmas informadas na base com mais de 15 alunos serão 

divididas em 2 salas de aplicação. Dessa forma, caso haja na escola turmas 

que se enquadrem nesse critério serão necessárias, para cada turma, dois 

aplicadores e dois ambientes dedicados à aplicação da fluência.  

Atenção!! A aplicação em cada turma deverá ser realizada em um único dia. 

No que consiste a avaliação? 

Os testes consistem na avaliação da leitura de palavras que constam no 

dicionário, em seguida o estudante fará a leitura de uma lista de pseudopalavras 

e a última etapa será a leitura de um texto narrativo, seguido de perguntas sobre 

a compreensão do conteúdo lido.  

Onde os resultados serão divulgados? 

Os resultados serão disponibilizados no site: www.provaparana.pr.gov.br. 

Por se tratar de uma avaliação diagnóstica, os resultados não serão publicados, 

serão disponibilizados para as SME e diretores de escolas, por meio de login e 

senha de acesso. Cada escola terá acesso somente aos seus resultados e as 

Secretarias Municipais aos relatórios dos resultados das escolas pertencentes a 

sua SME. 

 

 . 

 

 
 

 

 

http://www.provaparana.pr.gov.br/

