
 

EDITAL 

1. Chamada 

O projeto em questão deriva da parceria entre o Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no 

Debate Educacional) e a Primeira Escolha, cujo propósito é aplicar “mini testes” referentes 

aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática para alunos matriculados no ensino 

fundamental do 4º ao 9º ano, das redes municipais de ensino. Os testes serão 

disponibilizados de forma gratuita e online para as escolas que se inscreverem no presente 

edital e serão curtos, para não sobrecarregar o estudante. Além disso, a rede deverá sugerir 

qual o melhor período de aplicação dos “mini testes”, conforme o item 4 deste edital. O 

objetivo desta ação é avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática, com o propósito de auxiliar o professor na elaboração das 

demais avaliações formativas mobilizadas em sala de aula ao longo do ano letivo. Espera-se, 

com este produto, auxiliar a prática pedagógica, uma vez que pretendemos entregar um 

panorama do nível de aprendizagem dos estudantes no contexto de pandemia, considerando 

as habilidades da nova BNCC. O Iede e a Primeira Escolha comprometem-se a disponibilizar 

os resultados obtidos neste projeto, além de garantir que estes possam ser utilizados para 

auxiliar professores que atuam nas redes do ensino fundamental. 

2. Requisitos 

Para participar deste edital, a escola compromete-se a aplicar os “mini testes'' para 50% dos 

estudantes matriculados no ensino fundamental do 4º ao 9º ano, ao longo de quatro semanas. 

Para isso, é necessário que o aluno possua acesso a computadores (ou smartphones) que 

tenham conexão com alguma rede de internet. É compromisso da escola assegurar que os 

testes sejam repassados apenas para os alunos que disponham desses equipamentos, pois 

este será realizado por meio de uma plataforma online. Os estudantes receberão o “mini teste” 

na terça-feira e terão até sexta-feira (da mesma semana) para enviá-lo. Além disso, é de 

competência da escola aplicar os “mini testes” dentro do prazo estipulado no cronograma 

estabelecido no item 4 do presente edital. 



 

3. Inscrições 

Para inscrever-se no presente edital, basta preencher o formulário disponível no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE1tD6Q8wEjNOr_1aV4XmfUPBb6e3GG

1 3P5pmioC2TcbAm8g/viewform?usp=sf_link 

Caso haja um grande número de escolas inscritas, adotaremos os seguintes critérios de 

seleção: 

1. Escolas que possuem um maior número de estudantes matriculados entre o 4º e o 9º 

ano do ensino fundamental que já tenham participado de alguma atividade pedagógica 

de forma remota durante a pandemia; 

2. Escolas que assegurem que seus alunos possuem acesso à internet e aos 

instrumentos mencionados no segundo item deste edital; 

3. Escolas que mantiveram suas atividades pedagógicas remotas ao longo do ano de 

2020 e 2021 
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4. Cronograma: 

Lançamento do edital 18 de junho de 2021 

Período de inscrição 18 de junho a 7 de julho de 2021 

Divulgação das redes selecionadas julho de 2021 

Reunião de apresentação do projeto para as redes 

selecionadas 

julho de 2021 

1º Período de realização dos 

“mini testes” pelas escolas selecionadas 

1° mini teste: 12 a 16 de julho 

2° mini teste: 19 a 23 de julho 

3° mini teste: 26 a 30 de julho 

2º Período de realização dos 

“mini testes” pelas escolas selecionadas 

1° mini teste: 02 a 06 de agosto 

2° mini teste: 09 a 13 de agosto 

3° mini teste: 16 a 20 de agosto 

Tabulação e análise dos resultados obtidos nos 

testes 
A partir 23 de agosto de 2021 

Divulgação dos resultados obtidos para as escolas 

selecionadas 

Até o final de setembro 

 


