GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO NORTE 2

Rede nº 121/18
Data: 01/03/2018

Assunto: INFORMATIVO SED 003 - 2018 - APLICATIVO LEITOR RESPOSTA

Prezados Diretores,

Retransmito na íntegra informativo SED 003, para ciência inequívoca de todos os
envolvidos.

Atenciosamente,

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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Prezados (as),

Desde a 13ª edição da AAP, para facilitar e agilizar a inserção de respostas da
AAP, disponibilizamos o aplicativo móvel “Leitor Resposta”, que realiza a leitura do
gabarito disponibilizado na primeira página do Caderno do Aluno da AAP. Em poucos
segundos as respostas serão identificadas, otimizando a correção. Após a leitura, é
necessário enviar os dados e sincronizar com a plataforma SED.
Em conjunto com Diretorias de Ensino, Escolas e professores, realizamos uma série
de melhorias no aplicativo buscando atender as solicitações da Rede, deixando-o
mais intuitivo e melhorando a sua usabilidade. Veja como é prática a sua utilização
com este rápido vídeo-tutorial do aplicativo. Anexos a este e-mail, disponibilizamos
também o manual, o guia com as possíveis dúvidas e as orientações para
o preenchimento do gabarito e respectiva leitura.
O aplicativo está disponível neste link para smartphones e tablets com sistema
operacional Android.
Destacamos que o uso do aplicativo é facultativo. A disponibilização é uma
ferramenta adicional que a SEE oferece com o objetivo de facilitar a inserção dos
dados e a rotina escolar.

Informações Importantes
•

Sistema Operacional: Android

•

Requisito Mínimos: Android Versão 4.0.3

•

Perfis disponíveis: Professor, Diretor, Vice-Diretor, Professor Coordenador
Pedagógico, GOE e AOE

•

Dados de acesso: Os mesmos da plataforma SED

•

Requisitos: O professor deve possuir associação vigente das suas turmas na
plataforma SED para que consiga utilizar o aplicativo
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•

Leitura: Na tela de leitura, é necessário que os quadrados brancos nas
extremidades encaixem com os quadrados pretos nas extremidades da folha de
respostas. Recomendamos que seja utilizada uma superfície plana, um ambiente
com boa iluminação e que o aparelho seja segurado firmemente com as duas
mãos

•

Possibilidade de utilização: O aplicativo pode ser utilizado nas provas da 18ª AAP
das disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Portuguesa e
Matemática do 1º Ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio

•

Sincronização:

- O aplicativo funciona somente conectado a redes sem fio, com o intuito de não onerar os
servidores
- No primeiro acesso, o aplicativo baixará as provas ativas – no caso a 18ª AAP
- Após a leitura, é necessário que as informações sejam enviadas para a SED
- Atenção: após a sincronização, verifique se as informações constam na plataforma SED –
a disponibilização dos dados na SED é a garantia do salvamento das
informações. Reiteramos que o prazo para inserção das informações no SARA, seja via
digitação no próprio sistema ou utilização do aplicativo com a realização da sincronização dos
dados, é 14/03/2018.
•

Canal de atendimento: sed.suporte@educacao.sp.gov.br

Divulguem essa informação para as escolas e professores.
Esperamos que o aplicativo simplifique e facilite a inserção dos dados da AAP!

Atenciosamente,
Equipe Secretaria Escolar Digital
Departamento de Tecnologia de Sistemas e Inclusão Digital - DETEC
Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA
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