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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria de Avaliação dos Sistemas Educacionais

 

Memorando.SEE/DAVE.nº 45/2022

Belo Horizonte, 07 de julho de 2022.

Para: Superintendentes Regionais de Ensino

 

  
  Assunto: Dispõe informações sobre a extensão de prazo para aplicação e lançamento de respostas
Primeira Avaliação Trimestral
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1260.01.0074541/2022-25].
  

Senhores(as) Superintendentes,

 

Considerando o processo de organização das a�vidades escolares em relação a aplicação
da Primeira Avaliação Trimestral 2022, informamos que o prazo de encerramento da aplicação dos testes
e o lançamento de respostas das avaliações em formato impresso foi estendido para todos os anos de
escolaridade avaliados, conforme cronograma abaixo:

 

A�vidade Responsável Início Término
Validação dos dados dos profissionais no Portal Simave Diretor Escolar 13/06/2022 12/07/2022
Realização das provas - impressas Estudantes 20/06/2022 09/07/2022
Realização das provas - online Estudantes 20/06/2022 09/07/2022
Lançamento das respostas da avaliação impressa no
Portal Simave

Coordenador e/ou
Professores 20/06/2022 12/07/2022

Publicação dos resultados da aplicação online e
impressa no Portal Simave SEE-MG  A par�r da primeira quinzena de

agosto/22

 

Contamos com a colaboração para ampla divulgação das informações e incen�vo à
par�cipação dos estudantes nas avaliações.

Lembramos que as escolas têm acesso ao monitoramento da par�cipação dos estudantes
na avaliação através do portal SIMAVE pelo link:

h�ps://simave.educacao.mg.gov.br/#!/login

 

 

Atenciosamente,

 

https://avaliacaoemonitoramentosimave.caeddigital.net/#!/login
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Núbia Vieira de Souza

Diretoria de Avaliação dos Sistemas Educacionais

 

 

 Julia Drumond Campos e Silva

Superintendência de Avaliação Educacional

 

 

Documento assinado eletronicamente por Núbia Vieira de Souza, Servidor (a) Público (a), em
07/07/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Julia Drumond Campos e Silva, Superintendente, em
07/07/2022, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 49357012
e o código CRC A1280F6B.

Referência: Processo nº 1260.01.0074541/2022-25 SEI nº 49357012

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

