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Nos dias 14 e 15 de maio, cerca de 3,5 mil alunos de 2º ano da rede 
municipal de Itapevi irão realizar o primeiro teste da Provinha Brasil, 
avaliação elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com o objetivo de avaliar o nível de 
alfabetização das crianças que estão iniciando o segundo ano de esco-
larização. 

Composta por testes de Língua Portuguesa (leitura) e de Matemá-
tica, a avaliação diagnóstica visa investigar o desenvolvimento das ha-
bilidades relativas à alfabetização e ao letramento, de maneira que as 
informações resultantes possam apoiar a prática pedagógica do profes-
sor em sala da aula, contribuindo ainda para a melhoria na qualidade e 
redução da desigualdade do ensino. 

De acordo com a Secretaria de Educação, a aplicação da prova será 
feita em dois dias. Na quarta-feira (14), os alunos farão a avaliação de 
Leitura, através de um caderno composto por 20 questões de múltipla 
escolha e por uma questão-exemplo, que servirá de orientação para a 
resolução dos testes. Na quinta-feira (15), eles realizarão a prova de 
Matemática, que será aplicada da mesma forma.

Alunos adquirem conhecimentos sobre astronomia 
e sistema solar ao participar de Planetário Móvel

Alunos do 2º ano da rede municipal de Itapevi 
participarão da primeira etapa da Provinha Brasil

Os alunos do CEMEB Profa. Evany Camargo Ri-
beiro, na última semana, compartilharam de uma 
experiência diferente ao receber a visita da turma do 
Planetário Móvel, que montou no pátio da escola um 
mini planetário, levando às crianças a participarem 
de uma verdadeira viagem ao céu. 

A ação envolveu crianças do Pré até os alunos dos 
5ºs anos, que divididos em grupos, entraram no pla-
netário e foram recebidos por um monitor responsá-
vel pela viagem. De maneira divertida e envolvente, 
eles aprenderam astronomia de forma natural, nave-
gando pelo universo, conhecendo ainda os planetas 
do Sistema Solar. 

Segundo a coordenação da escola, o tema foi pos-
teriormente discutido e trabalhado em sala de aula, 
de acordo com as expectativas planejadas.  Os alunos 
do Pré I A, por exemplo, sob a orientação da profa. 
Andréa Santos montaram um painel diferenciando o 
dia da noite. Já os alunos dos 5ºs anos A e B, fizeram 
registros escritos, opinando sobre o que foi apresen-
tado. 

As professoras Valdelice Ferreira e Alessandra 
Cruz, responsáveis pelo desenvolvimento da ativida-
de, afirmam que os alunos, ao serem questionados 
sobre o que aprenderam no planetário falaram sobre 
as maravilhas dos planetas e das constelações, refor-
çando ainda a importância que devemos ter  com o 
meio ambiente e o cuidado com a Terra, pois ela é o 
único planeta habitável no Sistema Solar.


