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APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DO 2.º BIMESTRE 

 

 
 
 

Prezados(as), considerando o Cronograma Integrado de Recuperação 

e Aprofundamento, que visa apoiar a articulação entre os diferentes 

elementos do Programa de Recuperação e Aprofundamento, em especial a 

relação entre currículo, materiais, formação e avaliações, disponibilizamos 

as informações sobre a aplicação das avaliações do 2.º bimestre de 2022. 

Os instrumentos avaliativos do 2.º bimestre de 2022 contemplarão a 

Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP), a Sequência Digital (SD) e 

a Sondagem, conforme detalhamento abaixo. Avaliação da Aprendizagem 

em Processo: A AAP 2 será aplicada em formato digital, via Plataforma de 

Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo, parceria CAEd, no período 

de 20 de junho a 1.º de julho, contemplando todos os anos e séries do 1.º 

ano no ensino fundamental (EF) até a 3ª série do ensino médio (EM), nos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. 

A AAP 2 está organizada com 8 diferentes cadernos por ano/série, 

para as provas do 4o EF à 3.ª EM. Para os anos iniciais do EF (1.º, 2.º e 

3.º) também teremos 8 diferentes cadernos para a rede estadual, porém 

neste caso será disponibilizada aos estudantes em caderno único por 

escola, considerando as dificuldades do público-alvo destes anos, elencadas 

pela rede, com relação ao uso do fone de ouvido e sendo esse equipamento 

necessário para a realização da prova, especificamente nestes anos do EF. 

 

Sequências Digitais:  

 

A SD também será aplicada via Plataforma CAEd, em período 

concomitante e formato semelhante à AAP 2, de 20 de junho a 1.º de julho, 

voltada aos estudantes do 4º ano do ensino fundamental até a 3.ª série do 
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ensino médio, contemplando as áreas de Ciências Humanas e Ciências da 

Natureza. A SD está organizada em caderno único. 

 

Sondagem dos Anos Iniciais (Mapa Classe): 

 

 Especialmente voltada aos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, a sondagem visa levantar hipóteses em relação ao Sistema 

de Escrita Alfabética, conforme documento orientador preliminar publicado 

no Boletim COPED 04/2022. Neste bimestre a aplicação continuará sendo 

de Língua Portuguesa e Matemática, pelas escolas, todavia apenas Língua 

Portuguesa será inserida no sistema, como no bimestre anterior. A 

aplicação da terceira sondagem, referente ao 2º bimestre, está organizada 

no seguinte cronograma: 

 

SONDAGEM 2º Bimestre DATAS 

Aplicação da sondagem de 13 a 23 de junho 

Digitação no sistema Mapa Classe a partir de 13 de junho 

Lançamentos de dias letivos/ faltas/ 

ATPC no sistema 

até 23 de junho 

Consolidação dos dados pela escola até 23 de junho 

Consolidação dos dados pela 

Diretoria de Ensino 

até 27 de junho 

 

Informamos, ainda, que tão logo for iniciada a aplicação, será 

publicado na intranet, exclusivamente o caderno 1 da AAP de Língua 

Portuguesa e Matemática, e o caderno de modelo único da SD, de Ciências 

Humanas e da Natureza. Tais cadernos devem ser destinados unicamente 

aos seguintes atendimentos: 

 

1 – Disponibilização, pelas Diretorias de Ensino, a redes municipais 

de cidades de sua circunscrição que o solicitarem; 
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2 – Atendimento excepcional a estudantes que não dispuserem de 

meios para sua realização digital ou para acesso por meio de equipamento 

da unidade escolar; 

3 – Estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial que não 

possuem acessibilidade digital. Reiteramos a importância dos indicadores 

derivados das avaliações processuais para subsidiar as correções de rumo 

e intervenções pedagógicas durante o percurso da aprendizagem, 

especialmente para o planejamento das ações de recuperação. 

 

Permanecemos à disposição das Diretorias de Ensino, nos seguintes 

canais:  

• dúvidas e esclarecimentos sobre a AAP e SD – 

aap@educacao.sp.gov.br  

• questões ligadas ao acesso na SED e perfil de acesso - Portal de 

Atendimento SEDUC  

• questões ligadas à Plataforma CAEd – 

suporte.avaliacaoemonitoramentosp@caed.ufjf.br  

• dúvidas e esclarecimentos sobre a Sondagem – 

sondagem@educacao.sp.gov.br  

 

 

Ester dos Santos – PCNP de Anos Iniciais 

Elisângela Dias Scamardi – PCNP de Anos Iniciais 

Rosana Lima Nakazato – PCNP de Anos Iniciais 

Regiane Ramos de Oliveira Silva – PCNP de Língua Portuguesa 

Vera Lucia Cirino – PCNP de Língua Portuguesa 

Danilo Caetano – PCNP de Matemática 

Marcelo Navarro – PCNP de Matemática  

 

 

Equipe do Núcleo Pedagógico 

 

mailto:aap@educacao.sp.gov.br
mailto:suporte.avaliacaoemonitoramentosp@caed.ufjf.br
mailto:sondagem@educacao.sp.gov.br
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Gislaine Lagareiro 

Diretora Técnica I – NPE/GNO 

degnonpe@educacao.sp.gov.br 

 

 

Profa. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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