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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 530/2020 

Data: 24/11/2020 

Assunto: AAP 3 – Novas datas  

 
 

Prezados Gestores 

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.  

 Primeiros Anos do Ensino Fundamental – 24 a 30 de novembro. Incluindo a 

disponibilização das provas da AAP 3 para o 1º 2º e 3º EF, em versão digital na plataforma 

e em versão impressa, quando necessária.  

 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 
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aplicador para 1º, 2º e 3º anos do EF, disponíveis na intranet, biblioteca COPED e na 

Plataforma CAEd.  

 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. 

 

 

 

Responsável: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP responsável pelo NPE 
 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


