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Assunto: AAP AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM PROCESSO  DIGITAL 

 

Senhores Diretores, 

 

Informo 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. 

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. Anexo a esta rede, segue o tutorial para acesso a plataforma. 

As provas do 1°, 2° e 3° anos do Ensino Fundamental terão apoio de vídeo 

para aplicação, disponível também na Plataforma. 

Os estudantes público-alvo da educação especial que necessitarem de 

ampliação das provas, deverão utilizar tablet ou computador que disponham de 
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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 pedagógicas relativas às habilidades 

diagnosticadas como prioritárias, para apoio às ações pedagógicas junto aos 

estudantes. 

Agradecemos sua constante colaboração e solicitamos informar as equipes de 

sua Escola.  

Em caso de dúvidas, entre em contato com a PCNP Daiana Falcão através do 

email daianacosta@prof.educacao.sp.gov.br  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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