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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 220/2021 

Data: 09/04/2021 

Assunto: AAP 1/ 2021 - Digital 
 

Prezados Gestores e Professores: 
 
Considerando o atual contexto e a importância de otimizarmos, sob a ótica da educação 

híbrida, a utilização de novas tecnologias como ferramentas importantes no apoio às atividades 
escolares, informamos que será realizada, no âmbito do Programa de Recuperação e 
Aprofundamento da SEDUC, a Avaliação da Aprendizagem em Processo referente ao primeiro 
bimestre – AAP 1/2021, em edição digital, após aplicação piloto na AAP 3/2020 ( a primeira a usar 
esta tecnologia ). 
 
 

No formato digital está envolvida a integração entre as plataformas da SED – Secretaria 
Escolar Digital e do CAEd/UFJF – Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, planejada especialmente para apoiar as avaliações 
processuais e formativas.  
 
 

A AAP 1 conterá itens baseados nas habilidades essenciais do currículo, correspondentes 
ao primeiro bimestre, e nas habilidades que compõem os marcos de desenvolvimento (constantes 
na plataforma CAEd) que incluem habilidades do ano/série em curso e também de anos anteriores. 
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            Estamos introduzindo, a partir desta edição, mais um avanço e aprimoramento nas ações 
de apoio e acompanhamento da aprendizagem, com importante inovação que ampliará as áreas 
avaliadas pelas AAP, ficando assim constituída: 
 
 
- Prova de Língua Portuguesa – AAP 1 – destinada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental 
até a 3ª série do ensino médio. 
 
 
- Prova de Matemática – AAP 1 - destinada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª 
série do ensino médio. 
 
 
- Prova de Ciência Humanas – AAP 1 Intermediária – destinada aos alunos do 6º ano do ensino 
fundamental até a 3ª série do ensino médio, com itens da respectiva área, conforme etapa da 
escolaridade avaliada.  
 
 
- Prova de Ciências da Natureza – AAP 1 Intermediária – destinada aos alunos do  6º ano do 
ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, com itens da respectiva área, conforme etapa 
da escolaridade avaliada.  
 
 

O período previsto para aplicação da AAP 1 é de 12 a 30 de abril de 2021. As provas 
estarão disponíveis para realização pelos alunos na Plataforma CAEd, e poderão ser acessadas 
remotamente pelos estudantes ou, quando for o caso, acessadas nas unidades escolares para 
aqueles que precisarem, com apoio da equipe escolar, sempre seguindo as orientações e 
protocolos de segurança sanitária orientados à rede. 

 
 No link Tutorial_Alunos.pdf poderá ser encontrado o Tutorial utilizado na AAP 3/2020, 

relembrando os procedimentos para o acesso às provas na plataforma.   
 
 
 

Os estudantes público-alvo da educação especial que necessitarem de ampliação das 
provas, deverão utilizar tablet ou computador que disponham de recurso para a ampliação 
necessária, utilizando igualmente a Plataforma CAEd para sua resolução. Na impossibilidade do 
acesso em casa, as provas poderão ser acessadas nas unidades escolares, com apoio do 
professor especializado, sempre seguindo as orientações e protocolos de segurança sanitária 
orientados à rede. 
 
 
Posteriormente ao processo de aplicação os dados e informações resultantes desta avaliação 
serão estatisticamente processados e disponibilizados na Plataforma CAEd, incluindo participação, 
desempenho por habilidades avaliadas (DE, escola, turma, aluno, prova) e orientações 

https://drive.google.com/file/d/1S0yL0bP84tyqB8hpRhR1oHkOpvCnimyR/view?usp=sharing
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pedagógicas relativas às habilidades diagnosticadas como prioritárias, para apoio às ações 
pedagógicas junto aos estudantes.  
 
 
Agradecemos a constante colaboração de todos. 
 
Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

Késia L. S Da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


