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Comunicação Direta: 009 

Data: 21/12/2021 

 

Assunto: 

Programa Aprender Valor – Dúvidas 

 

Interessados: Diretores de Escola, Coordenadores e 

Professores. 

 

 

 

 

Atenciosamente: 

 

Prof. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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Assunto: Programa Aprender Valor – Dúvidas.  

 

Para auxiliar as escolas nessa fase final de avaliação, o Programa Aprender 

Valor realizou um evento, no dia 2 de dezembro, para sanar dúvidas. Abaixo, segue 

uma sequência de links com respostas a perguntas que foram enviadas 

no chat durante a apresentação:  

• Abertura;  

• O que as avaliações podem nos trazer como resultados, por Adriana Krieger;  

• Cronograma das avaliações ;  

• Quais alunos podem participar das avaliações?  

• Quem não teve projeto aplicado, pode participar da avaliação também?  

• Quantos testes cada estudante faz na avaliação?  

• Onde encontro as planilhas com os logins dos testes na plataforma?  

• Como os estudantes acessam os testes?  

• Onde encontro a prova impressa para baixar e imprimir?  

• Os estudantes podem realizar a prova impressa e a digital?  

• O que faço depois de aplicar os testes?  

• O que eu faço com as provas impressas, depois de lançá-las?  

• Onde posso tirar mais dúvidas?  

• Quando serão disponibilizados os resultados dos testes? Há algum gabarito?  

• Como vai funcionar o Aprender Valor no próximo ano?  

• Como localizar detalhes das habilidades indicadas na página de resultados das 

avaliações?  

• Lembretes finais  

  

Os prazos para aplicação dos testes digitais e impressos são os seguintes:  

  

• Aplicação dos testes: 16/11 a 14/12;  

• Confirmação da aplicação: 16/11 a 22/12;  

• Lançamento das respostas (caso a escola opte por fazer o teste 

impresso): 16/11 a 22/12.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=336s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=523s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=1056s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=1056s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=1096s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=1322s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=1550s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=1947s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=2141s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=2216s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=2625s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=3237s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=3368s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=3531s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=3710s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=3710s
https://www.youtube.com/watch?v=9a8rRV15vj4&t=4065s
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Adesão 2022  

  

As adesões para 2022 estão abertas.  

As escolas que participaram do programa no ano de 2021 já estão aderidas 

para o ano de 2022. Caso seja necessário a escola poderá editar a adesão, clicando 

aqui link.  

Agradecemos o apoio e contamos com a participação de todos.  

Em caso de dúvidas, solicitamos que entre em contato pelo e-mail:  

coped.decegep.cefaf@educacao.sp.gov.br .  

 

Atenciosamente. 

 

Elisângela Dias Scamardi, PCNP de Projetos Especiais   

  

Equipe do Núcleo Pedagógico   

degnonpe@educacao.sp.gov.br   

 

Gislaine Cristina Lagareiro Sasanovycz   

Diretora Técnica I – NPE/GNO   

degnonpe@educacao.sp.gov.br   
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