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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

 

Circular n.º 16/2022 - SEE/SUPLAV Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022

Para: Coordenações Regionais de Ensino, com vistas às Unidades Escolares vinculadas

Assunto: Diagnós�co Inicial 2022.

 

Senhores Coordenadores Regionais,

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF aplicará, nos dias 15 e 16
de março de 2022, o instrumento avalia�vo denominado Diagnós�co Inicial 2022, com o obje�vo de
obter informações qualificadas sobre o desempenho dos estudantes da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal. 

A análise dos resultados deste instrumento avalia�vo possibilitará a implementação, o
acompanhamento e o estudo do impacto de polí�cas públicas, bem como favorecerá aos docentes e
gestores, visibilidade, com mais precisão, do panorama das aprendizagens, com vistas a subsidiar o
planejamento, as intervenções, o trabalho pedagógico como um todo.

Nesse sen�do, apresentamos as orientações para a aplicação do Diagnós�co Inicial
2022.    

 

1. Do Cronograma de aplicação

 

DATAS
 

COMPONENTES
CURRICULARES

 

TEMPO DE
REALIZAÇÃO

TURNOS

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO

15/03 Língua Portuguesa 3h Das 8h às
11h

Das 13h30 às
16h30min*

Das 19h30min
às 22h30min

16/03 Matemá�ca 3h Das 8h às
11h

Das 13h30min
às 16h30min*

Das 19h30min
às 22h30min

*No turno vesper�no, o horário das Avaliações, nos Núcleos de Ensino das Unidades de
Internação Socioeduca�vas, será das 14h às 17h, considerando as especificidades das Unidades de
Internação.

 

1.1 Con�ngência 

O período de con�ngência (17 e 18 de março) deve ser u�lizado para a aplicação do
Diagnós�co Inicial 2022 para os estudantes ausentes nos dias des�nados à aplicação e para os estudantes
que necessitam de  adaptações de temporalidade.
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1.2 Lançamento na Plataforma Avaliação em Destaque 

O período para lançamento das marcações dos estudantes na plataforma Avaliação em
Destaque acontecerá entre os dias 15/03 a 18/03, até às 23h59. para visualização dos relatórios
pedagógicos.  

 

2. Público Alvo 

Par�cipam, de forma censitária, os estudantes matriculados na rede pública de ensino
listados no i-Educar nos seguintes anos/séries/etapas:

* Ensino Fundamental: 2º ao 9º ano.

* Ensino Médio: 1ª a 3ª série.

* EJA: 1º segmento (2ª, 3ª e 4ª etapa), 2º e  3º segmentos (todas as etapas).

Os estudantes das turmas de EJA Interven�va estão incluídos no público-alvo da EJA e
par�ciparão da aplicação.

 

3. Da enturmação

Os estudantes realizarão a avaliação nas salas de aula de referência.

Para os estudantes dos 2° e 3° segmentos da  Educação de Jovens e Adultos, a aplicação do
Diagnós�co Inicial 2022 deve considerar a menor etapa que ele está matriculado e, mesmo que não
esteja matriculado nos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemá�ca, deve ser garan�do
seu direito de par�cipação nessa diagnose.

 

4. Atribuições

4.1 Equipe Gestora

Será responsável pela coordenação, pelo acompanhamento e pelo cumprimento das
a�vidades relacionadas à aplicação do Diagnós�co Inicial 2022 na unidade escolar.

Compete aos gestores: 

* Par�cipar da capacitação presencial promovida pela equipe técnica da Coordenação
Regional de Ensino (CRE).

* Re�rar o material de aplicação na Coordenação Regional de Ensino de referência.

* Realizar a capacitação presencial para professores, coordenadores e equipe de apoio.  

* Acondicionar os materiais em local seguro até o momento da aplicação.

* Conferir os materiais de aplicação da respec�va unidade escolar.

* Organizar a unidade escolar para a aplicação.

* U�lizar esta circular para verificar os procedimentos no dia de aplicação.

* Estabelecer escala de professores para a aplicação, observando que no Ensino
Fundamental - anos finais e Ensino Médio, assim como para o 2° e 3° segmento, o professor aplicador
poderá ser o regente do 1º horário.

* Operacionalizar o rodízio de professores nas turmas de 2º e 3º ano do Ensino
Fundamental, onde a aplicação é mediada pelo professor. Para os estudantes matriculados na 2ª e 3ª
etapa do 1º segmento o processo de mediação para aplicação deverá ser realizado.

* Orientar os estudantes quanto à importância de par�ciparem da aplicação do
Diagnós�co Inicial 2022  e dos procedimentos a serem adotados.

* Cer�ficar que todos os estudantes estejam em sala no início da aplicação.
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* Distribuir o material de aplicação aos professores aplicadores.

* Acionar o sinal sonoro, conforme cronograma de aplicação.

* Percorrer as salas verificando se a aplicação está ocorrendo conforme o previsto.

* Alertar os professores aplicadores sobre o horário de início e término da prova.

* Conferir se os cadernos de provas foram devolvidos pelos professores aplicadores.  

* Armazenar em local seguro os materiais de aplicação até o período de con�ngência
(18/03 às 23h59min). 

* Consultar sempre a CRE em caso de dúvida nos procedimentos.

* Acompanhar o lançamento das marcações dos estudantes na Plataforma Avaliação em
Destaque, disponível no link: www.avaliacao destaque.se.df.gov.br. A unidade escolar somente visualiza
seu relatório após o lançamento de todos os dados.  E a CRE só terá acesso aos seus resultados após o
lançamento de 100% de suas marcações.

 

4.2 Professor

Será responsável pela aplicação do Diagnós�co Inicial 2022 em sala. Para as turmas do
Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio, o professor aplicador deverá ser, preferencialmente, o
regente do 1º horário da turma. Nas turmas de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, bem como as
turmas de 2ª e 3ª etapas do 1º segmento da EJA, a aplicação deverá ser mediada e o rodízio de
professores deverá ser realizado. Em caso de imprevistos, o gestor da unidade escolar deverá designar
outro professor para a aplicação. Compete aos professores: 

* Par�cipar da capacitação presencial ministrada pela equipe gestora.

* Sensibilizar os estudantes quanto a importância de par�ciparem da aplicação do
Diagnós�co Inicial 2022  e orientar sobre os procedimentos a serem adotados.

* Orientar todos os estudantes que desliguem e guardem os equipamentos eletrônicos.

* Escrever os avisos no quadro referente ao início e ao término da aplicação.

* Receber o material de aplicação e aguardar o sinal sonoro para iniciar os procedimentos
de distribuição dos cadernos de prova.

* Mediar a aplicação seguindo as orientações do Guia de Aplicação no caso do  2º e 3º
anos do Ensino Fundamental, bem como as turmas de 2ª e 3ª etapas do 1º segmento da EJA.

* Distribuir os cadernos de provas.

* Entregar o cartão-resposta a cada estudante, quando houver.

* Solicitar aos estudantes que leiam as instruções na capa do instrumento avalia�vo e no
cartão-resposta, quando houver.

* Acionar sempre a equipe gestora em caso de dúvidas.

* Auxiliar, quando necessário, os estudantes na correta marcação do cartão-resposta,
quando houver, sanando possíveis dúvidas de preenchimento.

* Circular pela sala conferindo se os estudantes estão marcando corretamente o cartão-
resposta, quando houver.

* Conferir o material de aplicação após o término das provas.

* Devolver à equipe gestora os cadernos de questões.

* Lançar na plataforma Avaliação em Destaque (www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br)
as marcações realizadas pelos estudantes até a data prevista (18/03 às 23h59min). 

 

https://sei.df.gov.br/sei/www.avaliacao%20destaque.se.df.gov.br
https://sei.df.gov.br/sei/www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br
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5. Orientações para o atendimento especializado 

No tocante aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais - ENEE, vale ressaltar
que cada situação requer um olhar diferenciado, tendo em vista que cada indivíduo é único. É necessário
respeitar os aspectos de cada um, em suas potencialidades e dificuldades. Com isso, para assegurar o
direito de equidade, as provas necessitam ser aplicadas em um ambiente propício e com cautela,
respeitando as par�cularidades de cada estudante.

Para a aplicação do Diagnós�co Inicial 2022, caberá à equipe gestora a organização do
atendimento junto aos coordenadores pedagógicos e profissionais dos Serviços Especializados de Apoio
às Aprendizagens de cada unidade escolar.

Recomenda-se o estudo das necessidades de adaptação dos instrumentos avalia�vos,
considerando que a autonomia do estudante deverá ser prioridade no dia da aplicação do Diagnós�co
Inicial 2022.

As adequações para a aplicação do Diagnós�co Inicial 2022 são: adaptações de
temporalidade, prova ampliada, prova superampliada, braille, ledor, transcritor e intérprete de libras
conforme sinalização prévia. 

 

5.1 Adaptações de temporalidade

Quanto às adaptações ao tempo de realização do instrumento (alteração do tempo
previsto para a realização da prova), deve-se observar que todos os estudantes deverão iniciar o
Diagnós�co Inicial no mesmo dia, horário e local da aplicação regular.

Caso seja necessário, apenas para os ENEE, poderá ser concedido tempo adicional. Após
decorridas as três horas de aplicação, os estudantes que não �verem concluído poderão con�nuar, nos
horários de atendimento, na Sala de Recursos Generalista, Sala de Recursos Específica ou com apoio da
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, nas datas previstas para con�ngência (15/03 a 18/03).

Para a aplicação com adequação temporal, o tempo de aplicação do instrumento não deve
exceder cinco horas diárias. Deve ser garan�do a esses estudantes um espaço apropriado para o
atendimento individualizado ou em grupo reduzido, com acompanhamento do profissional responsável a
fim de garan�r a qualidade do processo de aplicação.

Em caso de ampliação do tempo de aplicação, o profissional da Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem, o professor de Sala de Recursos e/ou outro profissional deverá devolver os
cadernos de prova e os cartões-resposta ao professor responsável pela turma de origem do estudante ao
final da aplicação, para que o professor regente efetue o lançamento das marcações na Plataforma
Avaliação em Destaque.

 

5.2 Adaptações avalia�vas

Quanto às adaptações da prova (individuais de acessibilidade), os profissionais
responsáveis pela logís�ca deverão organizar os ambientes para a aplicação da prova em braille, das
provas ampliadas, superampliadas e das provas com suporte técnico-pedagógico (transcritor, intérprete
ou ledor). 

Ao ENEE é garan�do o direito de usar o lápis para fazer as marcações no cartão-resposta
(quando houver) independentemente do ano/série. Em caso excepcional, poderá ser concedido outro
cartão-resposta para o preenchimento, inu�lizando-se o documento inicial.

Caso haja dificuldades motoras ou de compreensão do preenchimento do cartão-resposta,
o professor do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem poderá solicitar um transcritor, que deverá
orientar o estudante ou realizar as marcações indicadas por ele no cartão-resposta. Outra possibilidade é
a u�lização das marcações realizadas no caderno de prova, não u�lizando assim o cartão-resposta. Em
hipótese alguma, as respostas indicadas pelo estudante poderão ser alteradas ou corrigidas por outra
pessoa que não o próprio estudante.
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Em casos que houver necessidade de ledor, devem ser disponibilizados locais
individualizados para realização do Diagnós�co Inicial 2022.

Para o estudante com deficiência audi�va, será necessária a indicação do instrumento mais
acessível para que ele realize a prova. O profissional habilitado para o acompanhamento diário deverá
escolher entre o uso de intérprete de libras ou prova sem adaptações.

Cabe à equipe gestora da unidade escolar estabelecer, com antecedência, quais
profissionais habilitados prestarão suporte técnico-pedagógico nos dias des�nados à aplicação. Em
hipótese alguma, esses profissionais poderão influenciar ou indicar as respostas corretas ao estudante.
Na hipótese da unidade escolar dispor de ferramentas de acessibilidade diferentes das aqui citadas, é
concedida a u�lização, desde que o estudante tenha domínio da ferramenta indicada.

Os arquivos das provas ampliadas e superampliadas estarão disponíveis na Plataforma
Avaliação em Destaque para impressão nos casos onde a unidade escolar tenha efetuado nova matrícula
de estudantes com necessidades de adaptações ou ainda, caso haja necessidade de atendimento a
estudantes não previstos.

É importante ressaltar que os profissionais dos Serviços Especializados de Apoio às
Aprendizagens poderão u�lizar os resultados do Diagnós�co Inicial 2022 para direcionar as  adequações
curriculares.

Ressalta-se a importância do Diagnós�co Inicial 2022, assim como enfa�za-se a
importância do processo de avaliação diagnós�ca na unidade escolar, desenvolvido pelos docentes, o
qual permite evidenciar a realidade das aprendizagens, pois é a conjunção de todas essas informações
que propiciará visão do geral do cenário, viabilizando a melhoria do processo de ensino e a garan�a do
direito de aprendizagem dos estudantes da Rede Pública de ensino do Distrito Federal. 

Desde já, agradecemos e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos pelo
endereço eletrônico: avalia.diretoria@edu.se.df.gov.br e telefone: 3901-3213.

 

Atenciosamente,

 

Mara Gomes

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

Subsecretária

 

Solange Foizer Silva 

Subsecretaria de Educação Básica

Subsecretária

 

Vânia Costa Mar�ns

Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral

Subsecretária -Subs�tuta

 

 

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE FOIZER SILVA - Matr.0248129-4,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 22/02/2022, às 18:17, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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