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COMUNICADO – NÚCLEO PEDAGÓGICO – Nº 102/2021 

 
Data: 12/03/2021 

Assunto: Links para as ADE (Avaliação Diagnóstica de Entrada) 2021 

 

  
Prezada Equipe Gestora e Professores,   

  

Com o intuito de apoiar a realização da Avaliação Diagnóstica de Entrada (ADE) – a 

Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba disponibiliza a versão digital das provas, cuja 

versão impressa está em fase final de entrega junto às Diretorias de Ensino.  

A realização da AAP mediada por tecnologia visa ofertar mais uma possibilidade aos 

estudantes além da versão impressa, respeitando as condições de cada um deles, 

permitindo que usem o meio com o qual tiverem mais familiaridade e facilidade de acesso, 

sempre com o objetivo de ampliarmos oportunidades de interação e aprendizagem para 

nossos estudantes.  

O formulário eletrônico das provas destinadas aos alunos do 6º ano do EF até a 3ª 

série do EM ficará disponível para os professores, nesta edição, na plataforma Google 

Forms pelo período necessário, a partir de 12/03/2021. Estes formulários devem ser 

enviados pelos docentes às respectivas turmas e os professores terão acesso a eles por 

meio do link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1muQdM80bHsRXGtk6TyCHjYsXVH3_cUkb?usp=s

haring  

 

Produzimos as orientações para o uso desta nova ferramenta, disponível no link:   

https://www.youtube.com/watch?v=YC2iw7WRqw0  

  

Solicitamos que as Equipes Gestoras se organizem para que possam encaminhar 

aos Professores, no momento oportuno, os links de acesso aos formulários, bem como o 

vídeo orientador contendo tutorial de uso   

https://drive.google.com/drive/folders/1muQdM80bHsRXGtk6TyCHjYsXVH3_cUkb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1muQdM80bHsRXGtk6TyCHjYsXVH3_cUkb?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YC2iw7WRqw0
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Para esclarecimentos que se façam necessários utilize como contato o e-mail e o 

telefone abaixo:  

luisfigueiredo@professor.educacao.sp.gov.br  

(12) 99745-7906  

   

Atenciosamente,  

 
Núcleo Pedagógico  

PCNP: Alessandra Junqueira, Alessandra 

Ronconi, Daniely Darwin e Luís Figueiredo  

Diretoria de Ensino – Região Pindamonhangaba  

   

De acordo. 
 

Luís Gustavo Martins de Souza  
Dirigente Regional de Ensino  

mailto:luisfigueiredo@professor.educacao.sp.gov.br

