GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 443/2021
Data: 15/07/2021
Assunto: Avaliação

da Aprendizagem em Processo – 2º Bimestre

Prezada Equipe,
Informamos que a Avaliação da Aprendizagem em Processo – 2º Bimestre - AAP 2 terá publicados
na intranet, no dia 14/07/21, os gabaritos correspondentes ao caderno 1 da prova, cujo PDF
também foi publicado, por ano/série/disciplina. Relembramos os objetivos deste caderno
(atendimento a demandas municipais e a alunos em casos excepcionais), conforme comunicado
do Boletim Semanal número 337, ressaltando que os resultados dos mesmos não são inseridos no
sistema da plataforma CAEd.
Considerando dificuldades com o acesso por razões diversas, que interferiram na interação com
equipamentos e novas tecnologias, o sistema será reaberto para permitir aos alunos uma nova
oportunidade de realização de atividades. Assim, a AAP 2 e também a SD 3, serão reabertas na
plataforma dentro do período de 14 de julho até 06 de agosto.
Por oportuno esclarecemos que a SD4 foi reprogramada para o período de 09 a 20 de agosto.
Sobre a Plataforma CAEd, foram realizadas lives no CMSP (nos dias 30/6, 2/7, 5/7, 6/7, 7/7 e 8/7)
com a equipe DAVED e CAEd, abordando o conteúdo da plataforma e seus recursos ( gravação
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no link ). As dúvidas levantadas nas interações foram sintetizadas no documento Perguntas e
Respostas, disponível neste link.
Para esclarecimentos adicionais, utilizar os seguintes canais:
Portal de Atendimento da SEDUC - para problemas relacionados com o acesso ao sistema
(integração de alunos ou atualização de perfil de acesso dos educadores elegíveis)
Suporte do CAEd – para problemas relacionados à Plataforma.

Responsável:

Michele Possignolo
PCNP de Projetos Especiais
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
PCNP responsável pelo NPE
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