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Prezadas equipes gestoras das escolas.

Informamos que a programação de avaliações para o ano de 2022 terá início
com a realização da Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE 2022, conforme
já informado em Comunicado da Subsecretaria/COPED n° 03 de 06/01/2022,
no qual o cronograma de entrega das provas foi enviado. Por oportuno
informamos que o plano de distribuição foi atualizado em 13.01.2022, o qual
está disponível no link original.

Esta avaliação constitui parte integrante do processo de ensino e de
aprendizagem, objetivando diagnosticar as principais necessidades de
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aprendizagem dos estudantes, especialmente considerando o contexto
decorrente da pandemia. Seus resultados serão essenciais para apoiar a
organização das ações de recuperação e aprofundamento das habilidades
essenciais.

A ADE contempla cadernos de provas para Língua Portuguesa e Matemática,
do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. A presente edição
será impressa, para aplicação presencial (7 a 11 de fevereiro) já contando com
100% dos estudantes, seguindo os protocolos de segurança indicados pela
Secretaria da Saúde e já divulgados.
Para sua impressão, foi utilizado o mesmo quantitativo indicado para a
produção de materiais pedagógicos do currículo. Inclui reserva técnica para
eventuais atendimentos específicos que poderão ser feitos pelas DE (indígena,
assentamento, quilombola, Fundação CASA e multisseriadas).
Os cadernos de prova contam com folha de resposta para utilização do
aplicativo Leitor Resposta, otimizando a inserção dos resultados, pelos
professores (7 a 18 de fevereiro), na Secretaria Escolar Digital – SED. Da
SED os resultados migrarão para a Plataforma São Paulo, que disponibilizará
as respectivas devolutivas analíticas e pedagógicas, considerando as
classes/turmas regulares participantes da avaliação.

Lembramos que, para os integrantes dos atendimentos específicos (indígena,
assentamento, quilombola, Fundação CASA e multisseriadas) não haverá
digitação de resultados no sistema, os quais devem ser analisados no âmbito da
unidade escolar/DE para as respectivas atuações pedagógicas.

Terminado o prazo de aplicação/digitação, os cadernos de prova serão
publicados na intranet. Os arquivos das provas publicados em PDF também
devem ser disponibilizados pelas Diretorias de Ensino aos municípios
eventualmente interessados em sua utilização.
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As orientações para a aplicação da ADE aos alunos público-alvo da educação
especial encontram-se no link.
Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE 2022 - Impressa
Anos/séries de abrangência
Componentes curriculares
Cadernos de prova impressos
Entrega na Diretoria de Ensino
Aplicação das provas nas
escolas
Digitação na SED

1º ano do EF até 3ª série do
EM
Língua Portuguesa e
Matemática
Língua Portuguesa e
Matemática
10 a 24 janeiro de 2022
07 a 11 de fevereiro de 2022
07 a 18 de fevereiro de 2022

Colocamos à disposição das Diretorias de Ensino, os seguintes canais:
dúvidas e esclarecimentos sobre a ADE - aap@educacao.sp.gov.br
questões ligadas à Plataforma suporte.avaliacaoemonitoramentosp@caed.ufjf.br
questões ligadas à Educação Especial coped.demod.cape@educacao.sp.gov.br
questões ligadas aos registros de resultados na SED - ocorrência no
Portal de Atendimento da SEDUC

Atenciosamente,
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Responsável:

Luiz Henrique Semente
PCNP de Matemática
De acordo:

Edivilson Rafaetta
Dirigente Regional de Ensino
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