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Prezados Equipes gestoras e professores

Com objetivo de fornecer orientações sobre as provas da Avaliação da
Aprendizagem em Processo do 3º bimestre – AAP 3, e atualizando o
Cronograma Integrado enviado em 16 de agosto pela Subsecretaria,
informamos:

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Avaliação da Aprendizagem em Processo – 3º Bimestre – AAP 3
Provas

Estudantes

Língua Portuguesa (AAP 3)

1º ao 4º EF, 6º ao 8º EF Essenciais
e 1ª e 2ª EM

Habilidades

Marcos de Desenvolvimento

Aplicação

14
a

Matemática (AAP 3)

1º ao 4º EF, 6º ao 8º EF Essenciais
e 1ª e 2ª EM

24
Marcos de Desenvolvimento
Setembro

Ciências da Natureza (AAP 4º ao 9º EF e 1ª a 3ª
3 Intermediária)

EM

Ciências Humanas

4º ao 9º EF e 1ª a 3ª

(AAP 3 Intermediária)
Língua Portuguesa

Essenciais

Essenciais

EM
5º e 9º EF e 3ª EM

Percurso do Segmento

5º e 9º EF e 3ª EM

Percurso do Segmento

(AAP 3 Etapa)
Matemática
(AAP 3 Etapa)

Por oportuno, nesta edição da AAP foi introduzida avaliação destinada aos
anos finais das diferentes etapas de escolarização, baseado em habilidades
que contemplam aquelas mais relevantes para o percurso do segmento tendo
em vista o retorno dos estudantes, neste momento, às atividades presenciais
nas escolas e considerando a importância de diagnosticar com maior
amplitude aquelas
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habilidades que demonstrarem maior fragilidade em cada uma das etapas,
dando oportunidade para sua retomada no trabalho pedagógico docente e
como sinalização para suas práticas ainda neste semestre, atuando
preventivamente para que tais dificuldades não se acumulem na continuidade
da etapa seguinte.
Os estudantes realizarão as provas diretamente na plataforma do CAEd,
acessando pela SED. Os resultados serão automaticamente incorporados ao
sistema após o encerramento da aplicação, sem necessidade de sua digitação
por parte dos professores.
Será disponibilizado em PDF, na intranet, um dos cadernos – Caderno 1 – de
cada uma das provas, lembrando que neste caso seus resultados não serão
inseridos no sistema, destinado aos seguintes atendimentos:
- Disponibilização, pelas Diretorias de Ensino, a redes municipais de cidades
de sua circunscrição que o solicitarem;
- Atendimento excepcional a estudantes 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 para COVID-19, nos termos da Resolução
SEDUC 65, de 26/7/2021, Artigo 1º, parágrafo 8º.
As provas poderão ser acessadas pelos estudantes (tanto presencial como
remotamente, conforme a organização da escola), com apoio da equipe
escolar e sempre seguindo as orientações e protocolos de segurança sanitária
orientados à rede.
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
recurso para a ampliação necessária, utilizando igualmente a Plataforma
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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.

Atenciosamente,

Responsável:

Luiz Henrique Semente
PCNP de Matemática
De acordo:

Késia Lilena Stefanini da Mata
Responsável pelo NPE
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