Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) 3º bimestre – Plataforma CAEd

O que é?
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vem colocando em prática
o Programa de Recuperação e Aprofundamento, que contempla habilidades
essenciais para o desenvolvimento das crianças e dos jovens da rede estadual de
ensino básico, por meio de seis frentes: currículo, material didático, formação,
avaliação, tecnologia e acompanhamento pedagógico.
Todas essas frentes estão reunidas e articuladas na Plataforma de Atividades e
Avaliação Formativa, mantida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da
Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF). A Plataforma é uma
tecnologia por meio da qual avaliações e atividades, desenvolvidas com base em
habilidades essenciais, são difundidas; por sua vez, os resultados das avaliações dão
subsídios a novas atividades, bem como novos materiais e ações no campo pedagógico
e formativo.
Embora tenha sido realizada uma priorização de habilidades em todos os componentes
curriculares, as ações do Programa têm como foco Língua Portuguesa e Matemática,
pois entendemos que são a base para o aprendizado em todas as outras áreas do
currículo.
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÕES NA PLATAFORMA
O Programa prevê a disponibilização, a cada quinze dias, de um Caderno de
Atividades, para Língua Portuguesa e Matemática, do 4º ano do Ensino Fundamental
à 3ª série do Ensino Médio, que pode ser realizado tanto presencialmente quanto a
distância, por meio de aplicativo ou na própria página da Plataforma. Os resultados são
gerados imediatamente para acompanhamento do estudante ou do professor; que
poderá também consultar um Guia com as resoluções das atividades propostas nos
cadernos, de modo a se ter uma compreensão mais clara sobre as habilidades que já
foram e que ainda precisam ser desenvolvidas.
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Quem deve fazer?
Alunos do 4º ano do EF à 3ª série do EM.
Caderno de teste
Cadernos de Língua Portuguesa e Cadernos de Matemática separados:
22 questões 4º e 5º anos do EF.
26 questões demais etapas.
Período de aplicação
De 13 a 23/11.
Cada aluno terá até 48 horas para concluir as atividades.

