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Regulamento Prêmio Prefeito Nota 10 | Segunda edição  
 
Objetivo do Prêmio:  
Estimular a municipalização, a melhoria da qualidade, a equidade e a continuidade de políticas públicas 
bem-sucedidas no Ensino Fundamental. Mais especificamente, o Prêmio promove a ideia de que a 
educação só é boa quando é boa em todas as escolas e para todos os alunos do município. Ganha o prêmio 
o município que mais se aproximar desse ideal.  
 
A quem se destina:  
O Prêmio se destina ao município, e é conferido ao Prefeito. Como funciona: O Prêmio é conferido a cada 
dois anos, após a divulgação dos microdados da Prova Brasil. O Prêmio é conferido ao Prefeito e tem o 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Nas outras 4 regiões do país haverá um prêmio de Menção 
Honrosa para o Prefeito cuja rede municipal de ensino lograr o melhor desempenho na respectiva região. O 
Prêmio terá divulgação nacional e será conferido em solenidade organizada para este fim.  
 
A primeira edição do Prêmio foi realizada em 2015, e teve como base os resultados da Prova Brasil de 
2013. A segunda edição do Prêmio será realizada em 2016, depois de divulgados dos microdados da Prova 
Brasil de 2015.  
 
Critérios de participação:  
 
1) O município deve ter pelo menos 20.000 habitantes.  
Justificativa: é necessário que o município tenha um número suficiente de escolas para constituir uma rede 
de ensino.  
 
2) Um mínimo de 300 alunos do 5o e 300 alunos do 9o ano participando da prova.  
Justificativa: assegurar estabilidade e confiabilidade dos dados.  
 
3) Pelo menos 70% dos alunos matriculados na rede municipal tanto nos anos iniciais como nos anos 

finais do ensino fundamental, com base nos dados do Censo Escolar.  
Justificativa: Este critério é para estimular a municipalização do ensino fundamental.  
 
Critério de classificação: 
Uma vez atendidos os três critérios acima, os municípios finalistas serão classificados de acordo com a 
porcentagem de alunos acima dos padrões mínimos de desempenho em Língua Portuguesa e Matemática 
no 5 o e no 9 o ano, conforme descrito abaixo:  
 

Área de conhecimento 5º ano 9º ano 

Português 250 300 

Matemática  275 325 

 
Exemplo: a proporção dos alunos que tiraram essas notas foi de 80% e 60% no 5º e 9º ano 
respectivamente. Nesse caso a média ponderada pela participação das etapas é (80*alunos do 5º ano 
participantes da rede municipal + 60*alunos do 9º ano participantes da rede municipal) /soma dos alunos 
de 5º ano e 9º ano participantes da rede municipal). 
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Os municípios serão classificados a nível nacional (para determinar o Premiado) e por região geográfica 
(para determinar os premiados com Menção Honrosa). 
 
Critério de premiação:  
O município que apresentar a maior nota a nível nacional será o vencedor do Prêmio. Os municípios que 
ficarem em primeiro lugar nas demais regiões geográficas receberão uma Menção Honrosa.  
 
Observações finais: O Prêmio será anunciado após a divulgação dos microdados da Prova Brasil pelo Inep a 
verificação in loco da fidelidade dos dados. A presença do Prefeito no evento de entrega é condição para o 
recebimento do Prêmio. 
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