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Prezados Gestores 

 

 Esta Avaliação Diagnóstica é composta por cadernos de prova para Língua 

Portuguesa e para Matemática, destinada a todos os estudantes do 1º ano do 

ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Seu foco são as habilidades 

essenciais de percurso e, além de constituir importante insumo para subsidiar o 

planejamento escolar de 2021, seus resultados oferecem informações qualitativas 

sobre o que os estudantes conseguiram desenvolver durante todo o ano e quais as 

eventuais necessidades pedagógicas que necessitam de maior atenção durante o 

processo de recuperação do próximo ano. 

A avaliação diagnóstica se apresenta como mais uma oportunidade para que os 

estudantes a realizem em condições de igualdade, incluindo aqueles que apresentaram 

maiores dificuldades em cumprir as atividades digitais no ensino remoto, podendo, 
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ainda, ser utilizada para compor os requisitos para aprovação dos estudantes, a critério 

da escola. 

Nesse contexto, e considerando este atípico ano, todos os nossos esforços devem ser 

direcionados no sentido de que nenhum estudante fique para trás. Sendo assim, é 

muito importante que as equipes regionais e escolares se empenhem, mais uma vez, 

na mobilização e incentivo aos estudantes para realização desta avaliação, 

esclarecendo os grêmios escolares, as famílias e toda a comunidade da importância da 

participação. 

A avaliação diagnóstica será realizada preferencialmente na escola, 

presencialmente, com todos os protocolos sanitários recomendados. Se não for 

possível a aplicação presencial, o material poderá ser entregue aos estudantes para ser 

resolvido em casa e devolvido à escola. 

O período de aplicação é de 07 a 18 de dezembro. A inserção dos dados no sistema 

deve se dar no SARA, da SED, a partir do dia 08 de dezembro até o dia 18 de 

dezembro, e irão compor as devolutivas de resultados por meio da Plataforma do 

CAEd. 

Os arquivos em PDF de todas as provas ficarão disponíveis na intranet, para eventuais 

necessidades. 
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