GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO

Circular nº 264/2020 NPE

Osasco, 24 de novembro de 2020.

Senhores (as) Diretores (as),
Prezados (as) Coordenadores (as),
Assunto: AAP 3 – Novas datas.

Caros Gestores e Coordenadores,
O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Osasco, vem por meio desta
disseminar informações acerca da aplicação da AAP. As provas relativas à terceira
Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP 3 – em versão digital disponibilizada na
Plataforma CAEd teve orientada sua aplicação, a princípio, até o dia 23 de novembro.
Considerando as necessidades apontadas pela rede, informamos as novas datas abaixo:
- Extensão do prazo de aplicação da AAP 3 – até 30 de novembro
Aqui se inclui a ampliação do prazo para provas digitais e também o período para
aplicação das versões impressas aos estudantes que não tiveram possibilidade de acesso
a nenhum meio digital.
- PDFs das provas da AAP 3 – a partir de 23 de novembro
Arquivo em PDF para cada um dos anos/séries e disciplinas do EF e do EM, incluindo
versão ampliada e caderno do aplicador disponíveis na intranet, biblioteca COPED e na
Plataforma CAEd.
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- Digitação de resultados – até 01 de dezembro
Nos casos em que houver necessidade de aplicação de provas impressas, os resultados
deverão ser inseridos na Plataforma CAEd, seguindo as orientações do Tutorial respectivo
a ser disponibilizado na própria plataforma a partir do dia 26/11.
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Atenciosamente,

Débora Silva Batista Eilliar
RG 36.644.529-7
Diretora do Núcleo Pedagógico

De acordo:
William Ruotti
RG 27.266.156-9
Dirigente Regional de Ensino

contato

