
      

 

Memo. nº109/2021/DREA/GAB/CIRCULAR                     SGD: 2021/27009/ 032841 

                                                                                              Araguaína, 12 de maio 2021.                                                                      

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto: Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa e Matemática para 

estudantes do 1° ao 9° Ano do Ensino Fundamental.  

 

   Senhor (a) Diretor (a), 

 

1.            O Projeto Aprova Brasil, desenvolvido em parceria com a Editora 

Moderna, tem complementado o desenvolvimento das habilidades e competências do 

currículo escolar, que são abordadas nas avaliações do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica — SAEB, subsidiando também o fazer pedagógico dos professores e 

gestores escolares, e contribuindo com a proposta pedagógica constituída 

sistematicamente de um conjunto de lições e de simulados para familiarização dos 

estudantes com as provas do SAEB.  

 

2.           Nesse sentido, dando continuidade ao Projeto, informo a Vossa Senhoria 

que no período de 24 a 28 de maio de 2021, serão realizadas as Avaliações Diagnósticas 

de Língua Portuguesa e Matemática, do Projeto Aprova Brasil, para estudantes do 1° ao 

9° Ano do Ensino Fundamental. Essa avaliação tem como objetivo acompanhar o grau 

de domínio das habilidades consideradas essenciais do ano escolar anterior, e mais 

centrais do ano vigente, com base na Matriz de Referência do SAEB. 

 

3.          As Avaliações Diagnósticas do Aprova Brasil estarão disponíveis na 

versão digital, via aplicativo gratuito para os estudantes, ou para download e impressão 

nas Unidades Escolares para aqueles estudantes que não têm acesso às tecnologias.  

 

4.             O acompanhamento possibilitará nesse cenário pandêmico, a verificação 

de possíveis lacunas em conteúdos importantes já trabalhados e, ao mesmo tempo, a 

identificação de potenciais facilidades em conteúdos que serão vistos ao longo do ano, 
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proporcionando um planejamento mais assertivo, baseado na observação do 

desenvolvimento dos estudantes e da rede de ensino.  

5.        Assim sendo, solicitamos a valiosa colaboração e especial empenho na 

mobilização a equipe escolar e seus estudantes, com vistas à aplicação e participação 

nessas avaliações. 

 

6.          Ante ao exposto, colocamos para eventuais esclarecimentos na 

Assessoria de Gestão Pedagógica Educacional, a supervisora Andreza Cerqueira por 

meio do telefone (63) 99292-2989. 

              

   Atenciosamente,       

 

                                          

 

 

 

 


