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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 93/2021 

Data: 11/02/2021 

Assunto: Aplicação da Avaliação Diagnóstica de Entrada - ADE 
 

Prezada Equipe Gestora, 
  

No contexto do Programa de Recuperação e Aprofundamento, será realizada a primeira 
Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE. 
  

Como parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, objetiva diagnosticar as 
principais necessidades de aprendizagem dos estudantes , especialmente considerando o contexto 
da pandemia COVID–19 que acarretou prejuízos aos estudantes no desenvolvimento de 
habilidades necessárias ao bom desempenho escolar. Seus resultados darão suporte à definição 
e continuidade das ações de recuperação e aprofundamento, considerando o desenvolvimento das 
habilidades essenciais. 
  

A ADE está composta com cadernos de provas para Língua Portuguesa e Matemática, 
do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, organizada em 8 cadernos 
diferentes por componente e ano/série. 
  

Para impressão da ADE foi utilizado, como base de dados, o quantitativo de 08/12/20, 
contendo as matrículas realizadas para o ano letivo de 2021. Contempla reserva para DE 
incluindo  atendimentos específicos (indígena, assentamento e quilombola). 
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A entrega das provas impressas nas Diretorias de Ensino está prevista para ocorrer até o 

dia  25 de fevereiro.  Tão logo recebidas, informaremos o cronograma de retirada pelas Unidades 
Escolares. 
 
  

A aplicação da ADE deverá ser realizada a partir da primeira semana de março, 
respeitados os protocolos de segurança e o percentual diário de alunos com possibilidade de 
presença, em revezamento, de acordo com as fases do Plano São Paulo nas diferentes regiões. 
  

Os cadernos de prova contam com folha de resposta para utilização do aplicativo Leitor 
Resposta, otimizando a inserção dos resultados na Secretaria Escolar Digital – SED, aberta para 
este fim até 24 de março de 2021. Finda a aplicação e digitação de resultados, estes migrarão 
para a Plataforma São Paulo (CAEd) que, oportunamente, disponibilizará as respectivas 
devolutivas analíticas e pedagógicas.  
  
 Os PDF dos cadernos de prova (caderno 1) serão disponibilizados na Intranet assim como as 
orientações para aplicação dos anos iniciais do ensino fundamental ( 1º, 2º e 3º ). Ainda, atendendo 
a pedidos da rede, também estarão disponíveis na intranet as provas ampliadas e superampliadas. 

 
Segue quadro síntese inicial da ADE  

  

Avaliação Diagnóstica de Entrada – 6º EF até 3ª EM 

Cadernos de Prova Impressos Língua Portuguesa, Matemática  

Entrega na DE Até  25 de fevereiro 

Aplicação na Escola a partir da primeira semana de março 

Digitação SED/SARA até 24 de março 

  
 

 

 

 

Responsável: 

Késia L. S. Da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


