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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 555/2020 

Data: 08/12/2020 

Assunto: Retirada da “Avaliação Diagnóstica Dezembro – Impressa” e preechimento da planilha 

“sobra/falta”  

 
 

Prezados Gestores 

Informamos que as caixas contendo as provas referentes à  Avaliação Diagnóstica 

Dezembro – Impressa, estarão disponíveis para serem retiradas nesta Diretoria de Ensino a 

partir de hoje, entre às 14h e 16h30. 

Nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, a retirada poderá ser feita das 8h30 às 12h e das 13h30 às 

16h30. 

É preciso trazer o carimbo do responsável pela retirada e o carimbo da escola. 

Lembramos que, de acordo com o Comunicado 550/2020, o período de aplicação da A.D. 

teve início em 07 de dezembro e se encerrará em 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 manuais de aplicação Avaliação Diagnóstica Dezembro – Impressa estão disponíveis na 

intranet. 
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De acordo com o Comunicado 528/2020, foi utilizada a base de dados de 30 de setembro de 

2020 para definir os quantitativos de impressão da avaliação. No caso de quantidade 

insuficiente de provas, será necessário o remanejamento entre as escolas. Para isso, 

solicitamos o preenchimento da planilha  http://bit.ly/avd2020  Destacamos a importância de 

que, à medida que ocorra o remanejamento, seja dada baixa na planilha. 

Sugere-se às Unidades Escolares que se organizem na retirada, podendo ser feita para mais 

de uma escola.  

OBS.: Seguiremos os protocolos de segurança COVID-19. Solicitamos que estejam usando 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

 

Responsável: 

Selma Alconche de Oliveira 

PCNP responsável pelo NPE 
 

 
De acordo: 

Vanderlei dos Santos Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

http://bit.ly/avd2020

