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COMUNICADO - GABINETE DER PINDAMONHANGABA – Nº 088/2021 

 

DATA: 26/02/2021 

ASSUNTO: Aplicação da Avaliação Diagnóstica de Entrada - ADE - Ampliação de Prazos 

 

Prezados Gestores, 

 

Enviamos, em 25 de fevereiro, o Comunicado nº 087/2021, que tratava do ajuste de 

datas referentes ao período de elaboração do Plano de Melhoria do MMR, porém com a 

alteração da aplicação da Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE, faz-se necessário novo 

ajuste no cronograma. 

Quanto à entrega, esclarecemos que, embora este processo já tenha se iniciado e 

mesmo concluído em algumas Diretorias, variáveis intervenientes amplificadas no contexto da 

pandemia COVID – 19  vieram interferir no manuseio das embalagens à vista de dificuldades 

encontradas pelo fornecedor junto aos produtores de caixas de papelão, que provocaram 

atrasos imprevistos deste insumo, vital na logística organizacional de entrega das provas para 

toda a rede. 

Nesse sentido, a entrega da ADE, em algumas rotas e regiões do estado, deverá 

ultrapassar o prazo inicialmente programado, que era dia 26/02. O fornecedor envidará 

esforços para concluír até o dia 08 de março.   

Diante dessa nova previsão, informamos ainda que ampliaremos o período de 

aplicação por mais uma semana, passando da proposta inicial de término até 19 de março, 

para até 26 de março.   

Procedimento similar ocorrerá com o prazo para digitação de resultados na SED/SARA, 

cuja previsão mantinha o sistema disponível até 24 de março passando agora para até 31 de 

março.  

Alteração do calendário que envolvem as ações do MMR: 
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24 de fevereiro Envio das metas IDEB para as Unidades Escolares 

01 a 26 de março Aplicação da Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE 

08 mar a 03 abril 
Elaboração do Plano de Melhoria das escolas postado 

na SED 

22 mar a 09 abril 1ª Aplicação da AAP 

12 a 16 abril Semana de Estudos intensivos - SEI 

19 a 23 de abril Recesso Escolar 

26 a 30 abril Reunião N3 – Revisão Plano MMR (ADE e AAP) 

 

Permanecemos à disposição.  

Forte abraço e saúde!  

 

 

Luís Gustavo Martins de Souza 
Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 


