
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria de Avaliação da Aprendizagem

 

Memorando.SEE/DAAP.nº 9/2022

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2022.

Aos(À) Srs(as).: Superintendentes Regionais de Ensino

  
  Assunto: Publicação dos Resultados da Primeira Avaliação Trimestral 2022
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1260.01.0074541/2022-25].
  

Srs(as). Superintendentes Regionais de Ensino,

Informamos que os resultados da Primeira Avaliação Trimestral 2022 foram publicados no Portal Simave
(h�ps://simave.educacao.mg.gov.br/#!/pagina-inicial) para regionais e escolas.

1. Primeira Avaliação Trimestral

A Primeira Avaliação Trimestral 2022 é uma avaliação de natureza forma�va, realizada ao longo do
processo de ensino,  e tem por obje�vo verificar se os obje�vos de aprendizagem estabelecidos foram
a�ngidos pelos estudantes, bem como permi�r o levantamento de dados para que sejam
realizados trabalhos de recuperação, fazendo as mediações necessárias para que as aprendizagens
aconteçam.

A Avaliação aconteceu entre os dias 20/06/22 e 12/07/22. Foram avaliados os estudantes matriculados
nas turmas regulares do 2° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, além das turmas de
Educação de Jovens e Adultos e de Correção de Fluxo.

 

2. Acesso aos resultados

Os resultados da Primeira Avaliação Trimestral permitem à escola iden�ficar o domínio das habilidades,
as dificuldades e necessidades de seus estudantes e turmas. A par�r dessa análise é possível definir as
estratégias pedagógicas necessárias à melhoria da aprendizagem, priorizar a�vidades para aprendizagem
das habilidades que ainda não foram consolidadas e oferecer atendimento individualizado às
necessidades dos estudantes.

Esses resultados estão disponíveis na página do Portal Simave
(h�ps://simave.educacao.mg.gov.br/#!/pagina-inicial) no card “Resultados”, dentro da seção “Avaliações
Forma�vas”.

Para facilitar o acesso a esses resultados, elaboramos um material de referência para consulta:

Passo-a-passo para acesso aos resultados da Primeira Avaliação Trimestral 2022 - Documento
SEI 51344921

 

https://simave.educacao.mg.gov.br/#!/pagina-inicial
https://simave.educacao.mg.gov.br/#!/pagina-inicial


3. Videoconferência

Convidamos os(as) Srs(as) para uma videoconferência a ser realizada na próxima sexta-feira, dia
19/08/22, de 14h às 16h, na qual serão apresentados e interpretados, pedagogicamente, os resultados
gerais da Primeira Avaliação Trimestral 2022. O link para a videoconferência será encaminhado por email.

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e contamos com
todos(as) para ampla divulgação das informações aqui presentes às equipes pedagógicas e aos gestores
escolares.

 

Atenciosamente, 
Samuel de Souza Barbosa 

Diretor de Avaliação da Aprendizagem

 
Júlia Drumond Campos e Silva 

Superintendente de Avaliação Educacional 
 

Documento assinado eletronicamente por Samuel de Souza Barbosa, Diretor, em 12/08/2022, às
14:02, 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
12/08/2022, às 14:07, 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 51344235
e o código CRC A4D3E7AB.

Referência: Processo nº 1260.01.0074541/2022-25 SEI nº 51344235

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

