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Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 190/2021 

Data:  24/03/2021   

Assunto: Alteração nas datas da Autoavaliação Formativa – 

Preenchimento das Rubricas na SED. 
 

Prezados(as) Gestores(as) 

A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento importante, pois os estudantes terão a 

oportunidade de avaliarem seu processo de aprendizagem avançando no desenvolvimento de seus 

Projetos de Vida.  

A colaboração dos Gestores das escolas e professores(as) de Projeto de Vida são fundamentais 

no incentivo e auxílio do preenchimento destas rubricas pelos estudantes. E neste bimestre os 

estudantes farão a Autoavaliação Formativa – Preenchimento das Rubricas na Secretaria Escolar 

Digital (SED).  

Nas aulas de Projeto de Vida, as orientações sobre a aplicação do instrumento de Avaliação 

Formativa constam no Caderno do Professor e Caderno do Aluno do 1º bimestre – Caderno de 

Respostas. Nesta edição, além do preenchimento na SED, os estudantes deverão selecionar as 

competências priorizadas no ano/série.  

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
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Serão disponibilizadas nas aulas de Projeto de Vida orientações para o preenchimento da 

Autoavaliação Formativa na Secretaria Escolar Digital (SED). Uma aula foi transmitida pelo 

Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP) no dia 10/03 e a próxima aula está 

prevista para o dia 31 de março de 2021, para os Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Reiteramos que os dados preenchidos pelos estudantes poderão ser trabalhados 

posteriormente nas aulas de PV, para apoiá-los no plano de desenvolvimento pessoal, além de 

serem insumos para o Conselho de Classe que considere a integralidade dos estudantes na 

perspectiva de educação integral.  

Os estudantes poderão realizar o preenchimento das rubricas na Secretaria Escolar Digital (SED) 

no período de 17 de março a 14 de abril de 2021.  

Segue o Tutorial para a realização da Autoavaliação Formativa (Rubricas).  

Contamos com a colaboração de todos(as)! 

 
 

 

 

Responsável: 

Michele Possignolo 

PCNP de Projetos Especiais 

 
De acordo: 

Késia Lilena Stefanini da Mata 

PCNP Responsável pelo NPE 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11iFb5mmtuHJGCbduGaAT6VzTXO7w8xrh/view

