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Assunto: Programa de Recuperação e Aprofundamento - 2022 
 

Programa de Recuperação e Aprofundamento - 2022 

 

Informa-se que terá início a programação de avaliações para o ano de 2022 com a 

realização da Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE 2022.  

 

Esta avaliação constitui parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, 

objetivando diagnosticar as principais necessidades de aprendizagem dos 

estudantes, especialmente considerando o contexto decorrente da pandemia em 

2020 e 2021 – COVID-19. 
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Seus resultados darão suporte à definição e continuidade das ações de 

recuperação e aprofundamento, considerando o desenvolvimento das habilidades 

essenciais.  

 

É extremamente necessário que os estudantes estejam mobilizados e 

motivados para sua realização e, para isso, convidamos a todos os estudantes 

gremistas, bem como aos acolhedores (laranjinhas) e representantes de 

classe/líderes de turma para que incentivem os demais estudantes, e mostrem-lhes 

a importância dessa avaliação.  

Para que isso aconteça de forma estruturada, sugerimos aos Vice-Diretores que 

dialoguem com a Equipe de Coordenação do Grêmio Estudantil, com os estudantes 

acolhedores (laranjinhas) e representantes de classe/líderes de turma de suas 

escolas, para explanar as motivações para a realização da ADE e solicitar que 

realizem alguma atividade voltada para a sua mobilização durante o 

Acolhimento. 

 

A ADE contempla 26 itens, para cada componente: 

• Língua Portuguesa e  

• Matemática 

 

A presente edição será impressa, para aplicação presencial, no período de: 

07 a 11 de fevereiro 
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Responsável: 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 
De acordo: 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

 

 

 


