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Circular N.º 325/2019 – NPE 

Osasco, 03 de setembro de 2019. 

Senhores (as) Gestores (as) 

Assunto: Retirada - AAP 24ª edição - 3º Bimestre 2019 e ADC 

A Dirigente Regional de Ensino de Osasco, no uso de suas atribuições legais, comunica 

que a Avaliação de Aprendizagem em Processo – AAP 24ª edição - 3º Bimestre 2019, já 

pode ser retirada na Diretoria de Ensino a partir de hoje, 03/09/2019. 

Ressalta também em atendimento ao Comunicado Conjunto COPED-CITEM, de 27-8-

2019, atenção: 

2 - A AAP, de caráter diagnóstico, além de acompanhar o desenvolvimento do currículo, 

também se constitui em instrumento investigativo da aprendizagem dos alunos, em termos 

de suas competências e habilidades, objetivando subsidiar a progressão das aprendizagens 

ainda não consolidadas, por meio da elaboração e execução de planos, pelo professor, para 

o desenvolvimento do currículo em sala de aula. 

6 - A unidade escolar organizará a aplicação das provas pelos próprios professores. No 

caso dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries do Ensino Médio, recomenda-se 

que a aplicação seja feita pelo docente da disciplina, preferencialmente, em aulas duplas; 

7 - A aplicação deve ser programada pelas Diretorias e Escolas no período compreendido entre os 

dias 23 a 27-09-2019. 

15 - Os resultados das provas deverão ser inseridos no SARA, da Secretaria Escolar Digital (SED), 

que estará aberto para esta finalidade no período de 23 de setembro a 04-10-2019. 

Salienta que ao retirar as caixas da 24ª AAP, as unidades escolares levarão também a ADC. 

         Desde já agradece e conta com a costumeira colaboração. 

Atenciosamente, 

Maristela Manfio Bonametti 

RG 16.277.864-8 

Dirigente Regional de Ensino 

 

Elza Sampaio  

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

                                                                                           

                                                                                         

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – São Paulo   

CEP:06030-060 

 Fone: 2284.8100 - email: deosc@educacao.sp.gov.br 

mailto:mail:%20deosc@educacao.sp.gov.br
mailto:mail:%20deosc@educacao.sp.gov.br

