GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: NPE
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 526/2022
Data: 16/09/2022
Assunto: Aplicação AAP 3
Prezado Gestores,
A aplicação da terceira Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP 3 - terá
ajustado seu prazo, considerando o espaço dedicado, no início do segundo semestre,
para período de retomada com vistas à recomposição das aprendizagens dos
estudantes e, ainda, a necessidade de adequação ao desenvolvimento dos materiais
previstos para este período, de forma a não interromper sua sequência e promover
melhor articulação entre ambos.
Será composta por provas de Língua Portuguesa e Matemática destinadas a
todos os estudantes do 1º ano do ensino fundamental à 3a série do ensino médio e
sequências digitais de Ciência Humanas e Ciências da Natureza destinadas aos
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alunos do 4º ano do ensino fundamental à 3a série do ensino médio, com período de
aplicação atualizado para 24 de outubro a 25 de novembro de 2022.
A AAP 3 será aplicada em formato digital, via Plataforma de Atividades e
Avaliação Formativa de São Paulo, parceria CAEd, e está organizada com 8
diferentes cadernos por ano/série, para as provas do 4º EF à 3ª EM. 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 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;
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.
Lembramos que as provas aplicadas digitalmente permitem a inserção
automática dos resultados na plataforma, sem necessidade de digitação de
resultados por parte dos docentes. Nas excepcionalidades acima o uso pedagógico
será feito diretamente pela escola, sem intermediação do sistema. 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 e aprofundamento.
Atenciosamente,
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Responsável:

Patrícia Bet Avancini Contessa
PEC – Língua Portuguesa
De acordo:

Lúcia Elene Doriguello
CEC – Coordenadora de Equipe
Curricular
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