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Circular nº 30/2020 - NPE 

                    Osasco, 04 de fevereiro de 2020.  

 

Srs.(as) Diretores(as) de Escola, 

Srs. (as) Professores Coordenadores, 

 

Assunto: “Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE” 

 

O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, informa que a ADE 

2020 foi organizada com base em habilidades de anos/séries anteriores, necessárias ao 

desenvolvimento daquelas previstas pelo currículo para o ano em início e essenciais ao percurso 

educacional dos estudantes. Permitirá identificar aquelas habilidades que os alunos mais 

dominam e as que necessitam de maior atenção. Seus resultados devem subsidiar as escolas e os 

docentes na elaboração de planos de ação para o planejamento/replanejamento anual e, 

especialmente, os processos de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, tendo em vista a 

Semana de Estudos Intensivos 

 A SEDUC antecipará a disponibilização na intranet dos Cadernos do Professor, 

referentes a estas provas, para otimizar sua utilização pedagógica desde o início do ano letivo. 

Porém, cabe um alerta: ao contrário das avaliações de sistema em larga escala, as questões da 

ADE não são sigilosas (suas provas são enviadas para as Diretorias de Ensino em pacotes para 

entrega às escolas e posteriormente publicadas). Constitui, todavia, importante material de apoio 

para o trabalho pedagógico e, portanto, é fundamental que todos os envolvidos no processo se 

conscientizem da necessidade de não divulgação dos gabaritos enquanto durar a aplicação, dado 

que o prejuízo seria à fidedignidade dos diagnósticos e consequentemente à qualidade do trabalho 

pedagógico a partir dos seus resultados. Neste sentido, contamos com o compromisso de todos. 

Na sequência, encaminha o cronograma das principais ações: 
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Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE 2020 

Entrega das Provas nas Diretorias 07 a 24 de janeiro 

Aplicação nas Escolas 04 a 07 de fevereiro 

Publicação dos Materiais (aluno e professor) 

na Intranet* 

03 de fevereiro 

Digitação de Respostas na SED-Secretaria 

Escolar Digital 

04 a 14 de fevereiro 

Pautas Formativas ATPC - para análise de 

resultados e propostas 

04 a 07 de fevereiro 

Semana de Estudos Intensivos 10 a 14 de fevereiro 

 

 

Contando com a atenção de todos, antecipadamente agradece e coloca-se à disposição 

para esclarecimentos.         

Atenciosamente,  

 

Elza Sampaio 

RG 8.497.507-6 

Diretora do Núcleo Pedagógico 

                                                     

                                                          

De acordo, 

 

        William Ruotti 

     RG 27.266.156-9 

Dirigente Regional de Ensino                                                  

                                                                                        

                                                                                                          


