
Avaliação Diagnóstica de Entrada - Sistema Online 

 

A Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE, é mais um recurso para apoiar as unidades 
escolares na realização de seus diagnósticos. Tendo em vista a relevância do diagnóstico 
como ferramenta de acompanhamento da aprendizagem dos alunos, hábil a orientar os 
educadores no processo de ensino, a Diretoria de Ensino - Região de Itararé comunica 
que encontra-se disponível no site da Diretoria de Ensino Região de Itararé 
(http://deitarare.educacao.sp.gov.br) no banner principal o acesso as provas em 
formato online. 
 
Consideramos que sua aplicação, apesar de necessitar de organização das turmas e 
horários tem condições de ser realizada levando em consideração as respostas 
referentes ao Monitoramento das condições de funcionamento dos computadores. Qualquer 
dúvida entrar em contato com o Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia. 
 

 

A página destinada a Avaliação Diagnóstica de Entrada está dividida em três campos: 

 

http://deitarare.educacao.sp.gov.br/
https://deitarare.educacao.sp.gov.br/tecnologia/monitoramento-2/


Os alunos deverão acessar o primeiro ícone (Avaliação Diagnóstica de Estrada). Abaixo será 

carregado a relação de municípios. 

 

 

Após selecionar o município será carregada ao centro a relação de escolas: 

 

 

 
 
 
 
 



Selecionando a escola será carregada a relação de turmas desta unidade escolar. 
 

 

O aluno necessariamente deverá selecionar "Língua Portuguesa" ou "Matemática" na 
linha referente a sua turma.  
 
Segue tela do formulário das provas. 
 

 

Existe um campo "Senha de Acesso" que tem por único objetivo restringir o acesso de 

terceiros a esta prova. 

 



 
 
Observações finais: 
 
01 - Os resultados poderão ser consultados automaticamente após a finalização das 
provas pelos alunos. Para tanto é necessário o uso do e-mail institucional dos gestores 
e professores da escola. Até o final do dia 08/04 enviaremos tutorial explicativo. 
 
02 - Algumas escolas estão atualmente impedidas de utilizar o Laboratório de 
Informática para a realização de atividades por motivos estruturais do prédio. Para 
estas unidades enviaremos arquivo (Power Point) para utilização em telão. 
 
03 - As características das provas e turmas de anos iniciais impedem a adoção do 
formato online, tendo em vista que tratam-se de provas com muitas questões 
discursivas. Portanto, solicito as escolas que não realizaram a aplicação da ADE que 
entrem em contato com o Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia para 
ajustarmos uma forma de execução. 
 


