
1. O QUE É? 

Uma avaliação das crianças para verifi car a fl uidez, a entonação, o ritmo e a precisão 
com que leem, bem como sua compreensão acerca do que foi lido. Especifi camente, no 
PMALFA trata de uma avaliação piloto, proposta para os estudantes do 2º ano, em que 
as secretarias e as escolas manifestam o interesse em participar. A ideia é aprendermos 
com esse piloto para que, no próximo ano, a avaliação seja realizada em todas as escolas.

2. POR QUE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO?

Além de produzir informações sobre uma dimensão importante do aprendizado em língua 
materna, a avaliação de fl uência amplia os modelos das avaliações atuais em Língua 
Portuguesa no Brasil, que se concentram na avaliação da compreensão em leitura e 
na produção escrita. No âmbito do PMALFA, seus principais objetivos são: fornecer um 
instrumento pedagógico de diagnóstico para as escolas participantes e desenhar uma 
metodologia de avaliação formativa, que pode servir para as escolas desenvolverem 
uma rotina de monitoramento de aprendizagem da fl uência.

Além disso, a participação voluntária das escolas será fundamental para auxiliar o MEC e 
as secretarias de educação no aprimoramento do programa.

3. PARA QUEM? 

Em cada unidade federativa, serão sorteadas escolas participantes do programa, 
segundo os critérios abaixo, até o preenchimento do número de cerca de 2.000 alunos 
por unidade federativa, das redes estaduais, municipais e distrital de educação.

4. QUAIS OS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DO SORTEIO? 

A avaliação será amostral, ou seja, haverá sorteio das escolas participantes. Qualquer escola 
participante do programa poderá participar do sorteio, observados os seguintes grupos:

i) tamanho da escola: escolas pequenas, com até duas turmas de 2º ano do ensino 
fundamental; escolas grandes, com mais de duas turmas de 2º ano do ensino fundamental;

ii) tamanho do município: escolas localizadas em municípios entre 10.000 e 100.000 
habitantes; escolas localizadas em municípios com mais de 100.000 habitantes;

iii) Índice do Nível Socioeconômico, segundo classifi cação do INEP: escolas abaixo da 
média do índice; escolas acima da média do índice.

5. COMO FUNCIONA A AVALIAÇÃO? 

O teste é aplicado para cada aluno individualmente, através de uso de aplicativo próprio, 
adequado a qualquer smartphone ou tablet com sistema Android. No momento da 
aplicação, não é necessário que o aparelho esteja conectado à internet.

 6. QUAIS AS ETAPAS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA?

Manifestação de 
interesse

24/set a 14/out

Aplicação 

29/out a 16/nov

Divulgação das 
escolas sorteadas

19/out

Correção 

30/out a 30/nov

Publicação dos 
resultados 

14/dez

Cadastro de 
aplicadores e 

download do aplicativo

a partir de 22/out

IMPORTANTE

Além dos critérios estabelecidos, espera-se das escolas interessadas:

• Disposição para auxiliar o MEC e as secretarias no desenvolvimento desse 
piloto;

• Disposição em compartilhar os aprendizados para melhorias futuras;

• No mínimo um smartphone e disponibilizá-lo para aplicação;

• Colaboração com a secretaria de educação durante todas as etapas da 
avaliação;

• Acesso à internet para migração dos dados dos alunos;

• Análise dos dados das devolutivas.

Entre no portal do programa e participe! www.maisalfabetizacao.caeddigital.net

PARTICIPE DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 

DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO!


