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Cronograma: 

 24 de junho – Retirada das avaliações na SMEA. 

As avaliações deverão permanecer sobre a guarda dos gestores das unidades escolares em 
envelope lacrado e entregue aos aplicadores, 15 minutos antes das aplicações.  

 27 de junho – Aplicação da avaliação de Língua Portuguesa. 
1° e 2° anos, troca entre os professores da UE, conforme organização da equipe 
gestora; 
3° anos, aplicadores externos, conforme cronograma de aplicação. 
 

 28 de junho - Aplicação da avaliação de Matemática. 
1° e 2° anos, troca entre os professores da UE, conforme organização da equipe 
gestora; 
3° anos, aplicadores externos, conforme cronograma de aplicação. 

 

 29 de junho - Aplicação da avaliação de Língua Portuguesa. 
4° anos, aplicadores externos, conforme cronograma de aplicação. 

 

 30 de junho - Aplicação da avaliação de Matemática. 
4° anos, aplicadores externos, conforme cronograma de aplicação. 

 

 04 a 07 de julho – Aplicação das avaliações de Língua Portuguesa e Matemática. 
5° anos, modalidade online, reservado um dia para a avaliação de Língua Portuguesa 
e um dia para a avaliação de Matemática, conforme a organização da UE.  

 

 O aplicador deverá estar às 7h30 e/ou 13h30 na unidade escolar e se apresentar ao 
gestor. 

 Providenciar a disposição das carteiras de modo individual. 

 O professor aplicador deverá receber, antes do início da prova, uma cópia da lista 
piloto, que será disponibilizada pela escola. 

 Conferir e solicitar, se necessário, as provas faltantes ao gestor da unidade escolar. 

 As avaliações de Língua Portuguesa e Matemática terão duração de 
aproximadamente 1h30 (uma hora e trinta minutos). 



 Criar um clima agradável e tranquilo, que envolva todos os alunos na realização da 
tarefa. 

 A ideia a ser transmitida aos estudantes é a de que estão realizando uma atividade 
para ajudar o professor a descobrir o que já aprenderam e o que ainda precisam 
aprender. 

 O professor aplicador deverá conferir, junto com os alunos, o número e a sequência 
de páginas para se certificar de que todas estão corretas, alertando-os para que 
coloquem o nome completo na avaliação. 

 Em momento algum o professor aplicador poderá fazer intervenções. 

 O professor aplicador deverá ler pausadamente o enunciado das questões de Língua 
Portuguesa e Matemática aos alunos dos 1°, 2° e 3° anos. Em seguida, orientá-los a 
marcarem o item que representa a resposta. 

 Os estudantes do 5° ano, deverão ser organizados para que cada um realize a sua 
avaliação de maneira independe, a partir do acesso a plataforma vivace.apus.info 
com login e senha disponibilizados aos gestores. Para este acesso e navegação a 
plataforma, os professores de informática educacional poderão auxiliar os 
estudantes.  

 Certificar se todos os alunos responderam às questões da prova. 

 Circule pela classe verificando se todos os alunos realizaram a atividade. 

 Sugerimos que os alunos que terminarem a avaliação somente saiam da sala após 
uma hora de duração da mesma. O gestor da unidade escolar deverá organizar 
antecipadamente a acomodação dos alunos que terminarem a avaliação. 

 O aplicador deverá preencher o relatório de aplicação e ocorrências com os dados 
solicitados e devolver no envelope lacrado juntamente com as provas utilizadas e as 
provas em branco, se houver. 

 Entregar as avaliações em ordem alfabética, ao gestor da UE após o encerramento da 
aplicação, o gestor deverá entregar os envelopes na SME no dia 01/07. 

 As avaliações de Língua Portuguesa e Matemática, dos 1° e 2° anos, virão 
acompanhadas do guia do aplicador. 

 

 

 

 

 
 
 

 

vivace.apus.info

