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

Circular n.º 253/2020 – NPE
Osasco, 10 de novembro de 2020.
Srs. (as) Gestores (as),
Prezados (as) Supervisores (as),
Assunto: Aplicação da AAP – 3º Bimestre de 2020 – Plataforma CAEd – Orientação Supervisores e
Gestores
Considerando a necessidade da continuidade das ações de Recuperação e Aprofundamento da
Diretoria de Ensino Região Osasco, no sentido de orientá-los na realização das etapas de aplicação da
AAP – 3º Bimestre que ocorrerá de forma 100% digital, utilização e funcionalidades da plataforma
CAEd.
A aplicação da avaliação está dividida em cinco etapas, desde alinhamento entre profissionais
da rede até o monitoramento e encerramento da realização dos testes.
Primeira etapa compreende o alinhamento com Diretor Regional, recebimento dos materiais
de divulgação e instrucionais e reunião com professores para alinhamento.
Segunda etapa tem o objetivo de disponibilizar os materiais de instrução: tutorial do professor,
tutorial do aluno e vídeo instrucional.
Terceira etapa trata do acompanhamento da aplicação junto aos professores, passo a passo das
ações no APP e plataforma SED.
Quarta etapa trata do monitoramento na Plataforma, suporte. Esclarecimento de dúvidas,
resolução de problemas de infraestrutura da escola, e acesso a plataforma e solicitação de suporte ao
CAEd.
Quinta etapa trata do monitoramento e encerramento do teste.
O cronograma de aplicação da AAP 3º bimestre 2020, foi regionalizado, portanto os alunos das
escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Osasco terão de 13/11/2020 a 20/11/2020 para realizar a
avaliação.
Seguem os materiais disponibilizados pela SEDUC – SP sobre a plataforma CAEd, aplicação
da AAP 3ºbimestre:
Vídeo Instrucional: https://youtu.be/6lIIB5lq-vE
Tutorial para Diretores: https://recursos-moodle.caeddigital.net/projetos/sp/SP%20Diretores.pdf
Tutorial para professores: https://recursos-moodle.caeddigital.net/projetos/sp/SP%20Professores.pdf
Desde já, agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição.
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