
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE 
TOCANTINS 2022



Público:

- Estudantes matriculados a partir do 2º ano do Ensino Fundamental até a 3ª

série do Ensino Médio da rede estadual de ensino.

Os estudantes farão testes de:

- Língua Portuguesa e Matemática.

Quem participa da avaliação?



- Impressa para todos os estudantes

IMPORTANTE: Os testes serão aplicados na escola.

Como a avaliação está organizada?

* Para os 2º e 3º anos EF a aplicação dos testes será guiada com o auxílio do 

Caderno do Aplicador



A Avaliação

A SEDUC-TO irá encaminhar para cada escola os testes na quantidade de

estudantes e de turmas informados na base de dados enviada ao CAEd.

Caso o material não seja suficiente, o Diretor poderá realizar o download e a

impressão do caderno de teste, por meio da plataforma, e disponibilizá-lo ao

estudante. O Professor, a Equipe Escolar ou o Diretor lançam as respostas dos

estudantes na plataforma após a aplicação.



A avaliação ETAPA DE 

ENSINO

ÁREA DO 

CONHECIMENTO

TEMPO DE 

PROVA
QUESTÕES

2º e 3º anos EF* Língua Portuguesa 1h20 20

2º e 3º anos EF* Matemática 1h20 20

4º ano EF Língua Portuguesa 1h20 20

4º ano EF Matemática 1h20 20

5º e 6º anos EF Língua Portuguesa 2h 22

5º e 6º anos EF Matemática 2h 22

7º ao 9º ano EF

1ª a 3ª série EM
Língua Portuguesa 2h 26

7º ao 9º ano EF

1ª a 3ª série EM
Matemática 2h 26

* Para os 2º e 3º 

anos EF a aplicação 

dos testes será 

guiada com o auxílio 

do Caderno do 

Aplicador



Preparação para a aplicação

• EQUIPE DE APLICAÇÃO

• PLATAFORMA

1. CADASTRO DO DIRETOR

• APLICAÇÃO DOS TESTES 

1. CADASTRO DOS PROFISSIONAIS

2. LANÇAMENTO DAS RESPOSTAS



Cronograma

ATIVIDADE ATOR DATA

Liberação da plataforma CAEd 23/02

Aplicação dos testes impressos Professor Aplicador 23 e 24/02

Lançamento das respostas na 

plataforma

Professor Aplicador/ Diretor Escolar/ 

Equipe Escolar

03/03 a 07/03



Equipe de Aplicação

1ª etapa:



Equipe de Aplicação

▪ Coordenador Estadual;

▪ Coordenador Regional;

▪ Diretor Escolar (Diretor);

▪ Equipe Escolar (Coordenador Pedagógico, Orientador e

Professor da Biblioteca);

▪ Professor Aplicador (preferencialmente professores das

turmas e das disciplinas avaliadas).

Não haverá remuneração de nenhum agente da avaliação.



Cadastro dos Agentes

Todos os agentes devem estar cadastrados na plataforma para ter acesso às

ferramentas de avaliação.

AGENTE RESPONSÁVEL PELO CADASTRO

Coordenador Estadual CAEd

Coordenador Regional CAEd

Diretor Escolar Realizam o autocadastro na plataforma

Equipe Escolar Diretor Escolar 

Professor Diretor Escolar



AGENTE USUÁRIO/SENHA 

Coordenador Estadual CPF

Coordenador Regional CPF

Diretor Escolar 1º acesso: INEP da Escola

Após o autocadastro na plataforma, loga com o CPF

Equipe Escolar CPF

Professor CPF

Cadastro dos Agentes



Acesso à plataforma

2ª etapa:



Plataforma - Permissões

 Coordenador Estadual - Monitoramento de todas as atividades, nos níveis de

estado, regional, município, escola, turma e aluno.

 Coordenador Regional - Monitoramento de todas as atividades, nos níveis de

regional, município, escola, turma e aluno.

 Diretor Escolar - Cadastro da equipe escolar e de professores; download dos

materiais de treinamento, lançamento das respostas e à inserção de alunos extras;

monitoramento do lançamento das respostas.

 Equipe Escolar (Coordenador Pedagógico, Orientador e Professor da

Biblioteca) - Lançamento das respostas e à inserção de alunos extras,

monitoramento do lançamento.

 Professor Aplicador – Lançamento das respostas e à inserção de alunos extras,

monitoramento do lançamento.



Acesso à Plataforma – Diretor Escolar

O acesso ao ambiente 

de avaliação será 

realizado por meio do 

link de acesso a 

plataforma



Acesso à Plataforma



Na plataforma, acessar o card

“Programação das Avaliações”.

Acesso à Plataforma



Realizar o seu auto cadastro

como Diretor Escolar no botão

“Profissionais”.

Acesso à Plataforma



Clicar no para acessar o

formulário de cadastro.

Acesso à Plataforma



Preencher os dados

solicitados nas abas “Dados

Gerais” e “Dados Funcionais”.

Acesso à Plataforma



Na aba “Dados Funcionais”,

selecionar o cargo de Diretor

Escolar e clicar no .

Acesso à Plataforma



Preencher todos os  dados e 

clicar no botão “Salvar”.

Acesso à Plataforma



Após a realização do cadastro e

acesso à plataforma com seus

dados de login/senha criados,

você terá acesso as outras

funcionalidades da plataforma.

Acesso à Plataforma



ABA ESCOLA E PROFISSIONAIS

 ESCOLAS: Consulta e edição dos

dados da escola.

 PROFISSIONAIS: Cadastro e consulta

da Equipe Escolar e de novos

Professores.

Aba Escolas e Profissionais



ABA ESTUDANTES E TURMAS

 ESTUDANTES: Consulta dos dados

pessoais de estudantes.

 TURMAS: Consulta dos dados das turmas.

 ENTURMAÇÃO: Consulta dos dados de

enturmação dos estudantes.

Aba Estudantes e Turmas



ABA TESTES E MATERIAIS

 CADERNOS DE TESTES: Download

dos pdf dos Cadernos de Teste.

 CADERNOS DO APLICADOR:

Download dos pdf dos Cadernos do

aplicador.

 MATERIAIS DE APOIO: Download

dos materiais instrucionais (Folhas de

Orientação para a aplicação,

Tutoriais).

Aba Testes e materiais



ABA LANÇAMENTOS E CORREÇÃO

 LANÇAMENTO DE RESPOSTAS:

Lançamento das respostas dos

estudantes ao teste impresso.

Aba Lançamentos e Correção



3ª etapa:

Cadastro da Equipe Escolar 

e dos Professores



Profissionais

Realizar o cadastro da Equipe

Escolar e dos Professores no

botão “PROFISSIONAIS”.



Cadastro de Profissionais

Clicar no para acessar o

formulário de cadastro.



Cadastro de Profissionais

Preencher os dados solicitados

nas abas “Dados Gerais” e “Dados

Funcionais”.



Cadastro de Profissionais

Na aba “Dados Funcionais”,

selecionar o cargo e clicar no

tttt .Caso algum campo obrigatório

fique em branco nas abas o

formulário não será salvo.



Cadastro de Profissionais

Os cadastros realizados serão

exibidos na plataforma. O Diretor

Escolar poderá :

Visualizar

Editar



Download dos 

materiais

4ª etapa:



Download dos materiais de apoio

Acessar a aba ”Testes e materiais”

e clicar no botão de acordo com o

material que deseja acessar: botão

“cadernos de teste”, “cadernos do

aplicador” ou “materiais de apoio”.



Download de Cadernos de Testes

Para realizar o Download dos

materiais, basta clicar em

“Download” para ter acesso ao

arquivo.

AVALIAÇÃO FORMATIVA TO - 2022



Ao selecionar o botão “Cadernos

do Aplicador” é possível ter

acesso aos arquivos dos

Cadernos do Aplicador para

download.

*Guia para as etapas 2º e 3º anos
do EF.

Download de Cadernos do Aplicador



Download de Cadernos do Aplicador



Ao selecionar o botão “Materiais de

Apoio” é possível ter acesso aos

arquivos das Folhas de Orientações

para a aplicação dos testes .

Materiais de apoio



Lançamento das Respostas 

5ª etapa:



Acesse a aba ”Lançamentos e

correção” e clique no botão

“Lançamento de resposta”.

Lançamento das Respostas



Orientações para 

facilitar o 

lançamento das 

respostas

Lista de estudantes 

das turmas da escola

Lançamento das Respostas



Para facilitar a pesquisa de 
estudante, o transcritor poderá 
filtrar os resultados por:

 Caderno (Componente 
Curricular);

 Tipo de Lançamento: Base 
Extra ou Estudantes 
Cadastrado (previsto);

 Situação do Lançamento: 
Aguardando Lançamento, 
Lançamento Finalizado ou 
Salvo Parcialmente.

 Estudante: nome do 
estudante.

Lançamento das Respostas



Para iniciar o lançamento do teste do 

estudante, clicar em        .

Lançamento das Respostas



Orientações para a correta 

marcação dos campos.

Conferir se os dados são do 

estudante antes de lançar as 

respostas.

Lançamento das Respostas

AVALIAÇÃO FORMATIVA TO 2022



Lançamento das Respostas

No Cartão de Respostas digital do 

estudante o transcritor deverá:

 Caso o campo Código Inep/Codigo 

Institucional não esteja registrado no 

formulário? Marcar a opção 

Estudante não possui código INEP 

registrado na plataforma;



Para ter acesso ao Cartão de 

Respostas digital do estudante o 

Professor Aplicador deverá:

 No campo O aluno realizou o 

teste? marcar a alternativa 

SIM;

 No campo Caderno verificar se 

o Componente Curricular é o 

mesmo que está no caderno 

do estudante.

Lançamento das Respostas



Lançamento das Respostas

Marcar no Cartão de Respostas

digital as alternativas assinaladas

pelo estudante no Caderno de

Teste ou no Cartão de Respostas

impresso. Para isso, seguir as

orientações:

 Marcar a alternativa referente à

letra marcada pelo estudante;

 Se o estudante marcou mais de uma

letra, marcar a alternativa Múltipla

Marcação;

 Se o estudante deixou a questão em

branco, marcar a alternativa Questão

em branco.



Lançamento das Respostas

Após a lançar as respostas é possível:

 Salvar Parcialmente os lançamentos, 

caso não tenha finalizado a 

atividade;

 Cancelar os lançamentos 

realizados;

 Caso tenha concluído a atividade,

deverá Finalizar o Lançamento.



Lançamento de Respostas

ATENÇÃO!!!

Após clicar em Finalizar lançamento será
permitido editar as respostas do estudante.

Caso nenhum dado seja lançado,

automaticamente no encerramento do

prazo para lançamento o sistema fecha

a janela e contabiliza como avaliação

não realizada pelo estudante.



Lançamento de Respostas

Para facilitar a pesquisa de

estudante, filtre os resultados por:

 Situação do Lançamento:  

Lançamento Finalizado

AVALIAÇÃO FORMATIVA TO 2022

AVALIAÇÃO FORMATIVA TO 2022



Lançamento de Respostas

Para editar o lançamento

do teste do estudante,

clicar em
AVALIAÇÃO FORMATIVA TO 2022

AVALIAÇÃO FORMATIVA TO 2022



Lançamento de Respostas

ATENÇÃO!!!

O formulário do estudante estará

disponível para alteração das

opções de marcação.

Caso queira sair, clique em

CANCELAR.



Caso não encontre o nome do 

estudante na plataforma, o 

Transcritor deverá localizar o tipo 

de lançamento BASE EXTRA e clicar 

em        .

Lançamento Base Extra



Atenção!

Será possível realizar o lançamento de respostas

de até 05 testes extras por turma.



Orientações para a correta 

marcação dos campos

Campos para inserção dos dados 

do estudante fora da base

Lançamento Base Extra

AVALIAÇÃO FORMATIVA TO 2022



Informar os dados do estudante 

solicitados no formulário. Em seguida, 

realizar os procedimentos para o 

lançamento das respostas.

Lançamento Base Extra



Acompanhamento 

das Aplicações

6ª etapa:



58

Acessar o card

Acompanhamento 

das Aplicações.

Acompanhamento das Aplicações



Clique no botão 
“Participação dos 

Estudantes”.

Acompanhamento das Aplicações



Acompanhamento das Aplicações 



Acompanhamento das Aplicações 

Visão Geral da participação 

dos estudantes



Participação nas atividades

São exibidos os dados 

gerais de cada etapa de 

ensino. 

62



Participação nas atividades

Basta selecionar a etapa 

desejada.

63



Participação nas atividades

É possível visualizar os dados de 

cada município. Ao selecionar o 

Município, serão apresentados 

os dados das escolas.

64

PALMAS



Participação nas atividades

Selecionando uma escola, 

serão apresentados os dados 

das turmas participantes da 

atividade.

65



Participação nas atividades

Por último, selecione a turma 

para visualizar os dados por 

estudante.

66



Participação nas atividades

Nesta tela será exibida a 

informação sobre a 

participação, por 

estudante. É possível 

identificar quais 

estudantes já finalizaram 

a atividade.

67



Caso tenha alguma dúvida sobre o funcionamento do sistema, 
entre em contato com o suporte técnico CAEd digital:

suporte.avtocantins@caed.ufjf.br

http://www.chat.caed.ufjf.br/chatUserIndex.php?projeto=108


