
 

 

                                                          
 

 
INSTRUÇÕES PARA O SADEV 2021.3 

 

Venho por meio deste, encaminhar orientações às Unidades Escolares quanto ao inicio do Sistema de 

Avaliação de Desempenho de Valparaíso (SADEV) em 2021.3. Solicitamos que LEIAM COM ATENÇÃO para 

que possamos trabalhar em rede para o melhor e verdadeiro resultado das avaliações. 

• DATAS DO SADEV 2021.3:  

Uma semana de aplicação em todo o município 18 a 24 de outubro/2021. 

• 2º, 5º e 9º ano farão provas presenciais. As provas presenciais ocorrerão nos dias 19, 20 ou 

21, a depender do cronograma de cada escola; 

• 3º, 4º, 6º, 7º e 8º ano farão provas virtuais pelo sistema AMIGO. 

• As escolas terão 03 (três) dias de aplicação cada uma, a depender do cronograma de cada 

escola. 

• Excepcionalmente, nesse SADEV, o segundo ano realizará as duas provas no mesmo dia, 

português e matemática. 

• No SADEV 2021.3 os Anos Inicais/Finais serão avaliados em PORTUGUÊS e MATEMÁTICA, 

com 15 (quinze) itens cada uma. 

 

• APLICAÇÃO DE PROVA:  

 

A “AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DAS ESCOLAS DE VALPARAÍSO” será aplicada por professores da 

própria Unidade Educacional e as orientações para a aplicação serão fornecidas no “Manual do Aplicador”, 

que será disponibilizado no dia dentro do malote, via WhatsApp, para diretores e coordenadores 

compartilharem com os professores. 

• As provas acontecerão de 08h as 09h30 e de 10h as 11h30 no período da manhã, de 13h30 as 
15h e de 15h30 as 17h00 no período da tarde.  
 

• Os NOMES DOS ALUNOS NOVATOS DEVEM VIR COMPLETOS, de preferência com a data de 
nascimento também. 

• Aluno evadido, infrequente, ausente... São considerados faltosos. 

 

 

 

 



 

 

 

Caberá ao Diretor da Unidade Escolar adotar as providências necessárias para o êxito da aplicação e análise 

dos resultados do SADEV, especialmente, no que se refere a: 

 

I – Organização dos espaços e horários de aplicação da prova; 

II – Garantia de que os alunos tenham os materiais escolares apropriados, tais como: caneta, lápis, 

borracha e apontador; 

III – Ampla divulgação do evento a toda comunidade escolar; 

IV – Segurança e sigilo das provas que integram essas avaliações; 

V – Entrega dos recursos dentro do prazo estipulado; 

VI – Organização dos espaços e horários, proporcionando conforto e tranquilidade a todos os envolvidos 

na aplicação da Prova, observando a duração máxima de 3 horas, em cada dia; 

VII – Distribuição da merenda, de modo que os alunos a recebam antes do início da prova, para que 

estejam em condições de realizá-la sem interrupções; 

VIII – Incentivo à participação de todos os alunos, com vistas à obtenção de dados reais, que retratam a 

situação da Unidade Escolar. 

IX – Observar as normas de higienização e distanciamento, devido a pandemia. 

 

IMPORTANTE:  

Precisamos garantir que o máximo de alunos consigam realizar as avaliações. 

 

• ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (AEE) 

 

Os alunos terão seus resultados individuais lançados no sistema para conhecimento e registro do 

professor, e através da aba PCD (Pessoa com Deficiência) os educadores poderão visualizar o desempenho 

de suas turmas com ou sem o resultado dos alunos com deficiência (comprovada mediante laudo), porém para 

efeito de divulgação de ranking oficial os RESULTADOS DESSES ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS NÃO 

SERÃO COMPUTADOS NA MÉDIA DA TURMA. 

 

• ALUNOS FALTOSOS – PROCEDIMENTOS 

 

Falta SEM justificativa – Aluno será contabilizado no resultado da turma (média). 
 
Falta COM Justificativa (Atestado Médico) - Alunos que apresentarem atestado médico referente ao 
dia ou período da prova, NÃO serão contabilizados no resultado da turma.  (média) 


