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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 402 /2021 

Data: 01/07/2021 

Assunto: AAP 2 – 2021 – DIGITAL – ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 

Prezados Gestores e Professores: 

 

Com objetivo de fornecer orientações complementares sobre as provas da Avaliação da 

Aprendizagem em Processo do 2º bimestre – AAP 2 Digital, informamos o que segue: 

A AAP 2 conterá itens baseados nas habilidades essenciais do currículo, correspondentes ao 

segundo bimestre, e nas habilidades que compõem os marcos de desenvolvimento que incluem 

habilidades do ano/série em curso e também de anos anteriores. 
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Os alunos realizarão as provas diretamente na plataforma do CAEd acessando pela SED, e os 

resultados serão automaticamente incorporados ao sistema sem necessidade de sua digitação por 

parte dos professores. 

 

Assim, 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. 

 

As orientações constantes do Tutorial de Alunos, utilizado para o acesso e respostas às provas da 

AAP 1, permanecem vigentes. Importante ressaltar que os professores devem orientar os alunos 

que a partir do acesso às provas na plataforma os estudantes terão 48horas para a sua 

realização/término, em cada uma delas. Na plataforma estará disponível marcador de tempo para 

auxiliar os alunos, lembrando que assim que finalizado e concluído o acesso não será mais 

possível. 

 

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. 

 

As provas da AAP 2 seguirão tendo modelos de cadernos diferentes. 

Um dos cadernos será disponibilizado em versão PDF, na intranet, e o respectivo gabarito 

publicado no mesmo canal (intranet) em data próxima ao final da aplicação (12 de julho). Nestes 

casos, os resultados não são inseridos no sistema e seu uso se dará diretamente pelo docente 

para o trabalho pedagógico.  

Esta versão se destina para: 

- Disponibilização, pelas Diretorias de Ensino, a redes municipais de cidades de sua circunscrição 

que o solicitarem; e, 

- Atendimento excepcional de alunos que não dispuserem de meios para sua realização remota e 

tampouco puderem comparecer à escola presencialmente, para acesso por meio de equipamento 

da unidade escolar, por pertencerem a grupo de risco no atual contexto pandêmico. 
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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. 

 

Por oportuno, informamos que as SD 1, 2 e 3 ficam prorrogadas até o dia 09 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Responsável: 

                                                                                                                          Késia Lilena Stefanini da Mata 

                                                                                                                          PCNP responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Vanderlei dos Santos Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

 


