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COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 88/2022
Data: 08/02/2021
Assunto: ADE de 2022 - Aplicação
Prezada Equipe Gestora,

Chegou o momento de aplicarmos a Avaliação Diagnóstica de Entrada, ela está disponível na
versão digital e deve ser realizada na Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São
Paulo.

Relembrando que a ADE abrange prova de Língua Portuguesa e Matemática, para estudantes
do 1º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio.

Solicitamos que as escolas organizem o laboratório de informática ou os notebooks e façam
uma escala interna de aplicação, para que cada estudante realize a prova uma única vez,
sempre contando com o apoio dos Proatecs para a realização das avaliações.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Destacamos que utilizem a versão digital, evitando assim problemas com impressão,
desperdício de papel e tinta, a prestação de contas e o retrabalho da equipe que terá que
transpor as respostas para a plataforma.

Os arquivos das provas em PDF estão disponíveis neste link e devem ser utilizados na
produção de material específico para alunos público-alvo da educação especial.

Os gabaritos serão publicados assim que encerrado o período de aplicação.

Segue o cronograma das atividades atualizado, incluindo as informações decorrentes para
aplicação:

Aplicação das provas digitais, na
plataforma.

A partir de 9 de fevereiro e até 18
de fevereiro

Inserção de resultados na SED.

9 a 18 de fevereiro

Os resultados após a digitação migram automaticamente para a plataforma, a partir da entrada no
sistema pela SED/CITEM. Da mesma forma, os registros na SED (Leitor Resposta) das aplicações
impressas, também migrarão para a plataforma.

A matriz de habilidades da ADE 2022, está disponível neste link. Vale destacar que as habilidades
da 2a e 3a Séries, do Ensino Médio, foram atualizadas no arquivo.
Atenciosamente,

Responsável:

Michele Possignolo
PCNP de Projetos Especiais

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
Dirigente Regional de Ensino

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

