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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: E.S.E. 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 631/2021 

Data: 27/09/2021 

Assunto: TESTE DE FLUÊNCIA LEITORA 
 

 Diretores de Escola: 
 
Conforme determinação da SEDUC durante live realizada em 23/09/2021, o Teste de Fluência Leitora 

deverá ser realizado aos alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental nas Escolas Estaduais da DER 
Capivari, no período de 27/09 até final de novembro.  
 
Orientações importantes da reunião da SEDUC: 
 

a) O equipamento a ser utilizado é celular com Android com versão 5.1 ou superior (aplicativo não 

funciona em IPHONE) que ficará no modo AVIÃO durante a aplicação.  Serão gravados PELO APP 

SOMENTE ÁUDIOS OFFLINE, assim não é necessário a autorização de IMAGEM para a aplicação 

do teste. A gravação é SIGILOSA e não será divulgada em nenhum momento. 

 

b) PLATAFORMA CAED: Entrar com login e senha do Diretor pela “SED”, “Pedagógico”, “Plataforma 

CAED” ou https://avaliacaoemonitoramentosaopaulo.caeddigital.net/  

 

c) Entrar no CARD: “Programação das Avaliações Digitais” em aba “Avaliação de Fluência”  
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d) ALOCAÇÃO DO APLICADOR: Entrar no botão ‘AGENTES’ e cadastrar os aplicadores.  O aplicador 

só conseguirá ter acesso às informações da sala de aplicação no APLICATIVO CAED depois de 

CADASTRADO e ALOCADO NA PLATAFORMA. 

 

e) O Diretor pode alocar um único aplicador (de preferência com perfil alfabetizador) para várias turmas. 

Lembrando que quanto mais a aplicação estiver centrada em um número menor de aplicadores, mais 

dias serão necessários para a realização da aplicação no total das turmas. 

 

f) APLICATIVO: Baixar:https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufjf.caed.caedavaliacao 

 

g) APLICAÇÃO: Imprimir o caderno do aluno correspondente a cada turma definido pelo CAED, a 

escola não tem autonomia para escolha de qual caderno será utilizado para cada turma. 

 

h) O teste é composto de três itens. Cada item será gravado automaticamente por 62 segundos. O aluno 

lê os itens 1 (palavras) e 2 (pseudopalavras) por 62 segundos cada. Ao final do tempo ele para de ler. 

 

i) O item 3 (texto) será gravado apenas os primeiros 62 segundos de leitura da criança. O restante da 

leitura do texto bem como as respostas das perguntas de compreensão não serão gravados. 

 

j) O tempo de 10 minutos é estipulado para a aplicação como um todo com cada estudante: do momento 

que o aplicador começa a repassar as orientações para o estudante até a aplicação das perguntas de 

compreensão. A gravação acontece apenas nesses 3 momentos, e por 62 segundos cada item. 

 

k) Live - Teste de Fluência, está no repositório para a consulta: 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24057&id=0  

 

 

 

 

Responsável: 

E.S.E. 

 
De acordo: 

DIigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


