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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
DIAGNÓSTICAS 2021 

As avaliações diagnósticas oferecem subsídios para elaboração, monitoramento e 
aprimoramento de políticas públicas educacionais da Rede Estadual de Ensino, além de 
nortearem as práticas pedagógicas dos profissionais da educação, visto que possibilitam a 
identificação de avanços e dificuldades no processo de ensino aprendizagem. 

Como as Avaliações Diagnósticas orientam-se para a aplicação de modo 
presencial (seguindo modalidade de ensino híbrida, o rodízio da(s) turma(s) e estudantes), 
considerando o contexto pandêmico, as Unidades Escolares devem seguir os protocolos de 
biossegurança. 

E de extrema importância o envolvimento das equipes pedagógicas, em especial 
do profissional da docência/ou professor, no processo de aplicação, inserção de dados e 
divulgação dos resultados das avaliações, contribuindo assim para a adesão e ampliação da 
participação dos estudantes. 

1. PÚBLICO ALVO 

Estudantes do 1° ao 6° ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino. 

2. INSTRUMENTOS AVALIATI VOS 

As avaliações são compostas de um Caderno de Prova contendo 10 questões de 
Matemática e 10 de Língua Portuguesa (caderno enviado impresso). 

3. APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

• Para as Unidades Escolares que estão funcionando PRESENCIALMENTE, as 
avaliações deverão ser aplicadas até o dia 15 de setembro, conforme escalonamento 
de seus estudantes. Para as Unidades, que, em virtude de Decretos Municipais ainda 
não retornaram de forma híbrida ou presencial, terão até 15 de outubro para realizar 
as avaliações à medida que forem voltando para as atividades presenciais. 

• Cada Unidade Escolar irá desenvolver uma metodologia de aplicação (escala de 
atendimento dos estudantes na escola), dentro do período estipulado. 

• A equipe escolar deverá informar à Diretoria Regional de Educação, Juventude e 
Esportes como será realizada a aplicação da avaliação na sua escola (escala de 
atendimento). 

• As avaliações deverão ser coordenadas pela equipe escolar (Professores, Gestores, 
Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais). 

• A aplicação da avaliação deverá ocorrer no horário normal de aula, sempre 
prii-inUiiNitjPrinivirub Iloráriob, uni1n ritto deverá u1trupaur o período de eidi 

turno para evitar interrupções no processo de aplicação. Ex.: (08h às 10h; 14h às 16h). 
• No dia da avaliação, orienta-se a articulação junto à Coordenação de Apoio com a 

oferta de uma alimentação escolar reforçada às turmas avaliadas, distribuindo a 
refeição antes da aplicação. 

• Sugere-se que nos dias de aplicação das avaliações as equipes pedagógicas organizem 
a dinâmica do recreio escolar para depois da aplicação, a fim de evitar barulhos e 
distrações das turmas que estão sendo avaliadas. 
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• Os resultados deverão ser inseridos pela equipe escolar no Google Forms. No Forms 
vai constar: DRE/ESCOLA/ANO/TURMA. O professor deverá inserir o NOME DO 
ESTUDANTE e a resposta de cada estudante individualmente. 

4. CONTROLE DE APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

• As Diretorias Regionais de Educação, Juventude e Esportes deverão preencher uma 
planilha de controle das aplicações, informando nome das Unidades Escolares, 
Turmas, Professores e as datas quando foram ou serão aplicadas as avaliações. A 
Seduc disponibilizará a planilha na plataforma do Google Forms. 

5. INSERÇÃO DE DADOS 

Para facilitar o acesso e a inserção dos dados (gabaritos) no Google Forms, foi 
elaborado um tutorial que consta no link abaixo: 

htps://drive.google.comIfile/d1 1 vR3w1WqcX9E7KhTXVMLdVeV]IKho9yqFL/view?usp=sha 
ring 

O acesso aos formulários pode ser feito de duas formas: 

a) Pelo site. 

Segue o link do site para preenchimento dos resultados das Avaliações 
Diagnósticas: https://sites.google.corn/seduc.to.gov.br/gcaa/  

b) Pelos links dos anos/séries e componentes curriculares. 

Seguem os links de acesso direto por ano e componentes curriculares para 
preenchimento dos resultados das Avaliações Diagnósticas: 

l ano 

Português - https://forms.gle/vbDkÍLe7PZGE4fJb9   

Matemática - https://forms.gle/tYNiPH7byBQyHjMe9  

2° ano 

Português - https :I/forms. gle/kBYokmYfWTDJyaft9  

Matemática - https ://forms.gle/y243 8hqxz3GabAbm8  

3° ano 

Português - https://forms.gleIVu2p2QWFSH2tjaqcA   

Matemática - https ://forms.gle/epqhui4pnbL4ZLNBA 
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4° ano 

Português - https://forms.gle/oxNZWhevp8FBE5d46   

Matemática - https ://forms.gle/ra7qDbph3DU 1 ryi27  

5° ano 

Português - https://forms.gle/gbHWUERa6i6WAsYKA  

Matemática - https://forms.gle/yMppL  1 PCP5movfFt9  

6° ano 

Português - https ://forms. gle/QnoEdwYznDE6PbZP8  

Matemática - https ://forms.gle/tGdEMWDepaiBr3qf7  

6. ENTREGA DOS RESULTADOS 

À medida que forem sendo aplicadas as avaliações, os dados das respostas dos 
estudantes deverão ser inseridos nos links de Google Forms, citados anteriormente. 

7. PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou para obter esclarecimentos adicionais, as 
equipes pedagógicas poderão entrar em contato com a Superintendência de Educação Básica, 
por meio da Gerência de Currículo e Avaliação da Aprendizagem, pelos telefones (63) 3218-
1556 (SEB) ou 3218-6132 e 3218-6180 (GCAA). 


