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Senhores Diretores, 

 

Tendo em vista as sugestões e pedidos da rede, bem como a fundamental relevância 

em atender da melhor forma possível as necessidades de aprendizagem de todos os 

estudantes e ampliando suas oportunidades, estamos adequando as datas 

constantes no Comunicado de 16/08 que enviou o Cronograma Integrado atualizado 

em 11/08, assim como o Comunicado COPED do Boletim Semanal 348. As 

alterações, neste momento, alcançam a AAP3, SD4 e SD5. 

Nesta alteração também consideramos: 

 

• a diversidade de retorno dos estudantes às atividades presenciais em formato 100% 

das turmas ou em diversos modos de revezamento, propiciando ritmos específicos na 

organização do trabalho em relação ao desenvolvimento do currículo; 

• o fato que muitos professores têm desenvolvido o conjunto completo das habilidades 

previstas no currículo ao longo do presente ano letivo; 

• as características peculiares desta edição da AAP 3 que para além das habilidades 

essenciais do bimestre e dos considerados marcos de desenvolvimento, também está 

focalizando, nos anos/séries finais de etapa, as habilidades relevantes em cada uma 

das etapas; 

• as características das SD, articuladas aos respectivos materiais do bimestre do 

Aprender Sempre, cuja entrega sofreu atrasos em relação aos do 3o bimestre. 
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Desse modo, haverá atualização do cronograma de aplicação na Plataforma, 

conforme segue:  

 

• AAP3 - Aplicação disponível de 14 de setembro até 04 de outubro; 

• SD4 - Reabertura e manutenção da disponibilidade para realização até 06 de 

outubro; 

• SD5 - Suspensão da data prevista de início (27 de setembro) aguardando a 

regularização de entrega dos materiais do Aprender Sempre do 3o bimestre. 

 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos nos 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); 

 

Suporte do CAEd – para problemas relacionados à Plataforma (por meio dos 

Diretores das escolas ou responsável na DE pelo acompanhamento do projeto). 

 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 
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