
COMO ACESSAR AS 
AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS?



As avaliações diagnósticas estão disponíveis na plataforma Google Sala de Aula. Você

poderá acessá-las pelo:

Computador, com conexão à 

internet na página 

classroom.google.com

Smartphone, através do 

aplicativo EscoLAR

(acesso patrocinado)

Smartphone, através do 

aplicativo Google Classroom

https://classroom.google.com/


Você deverá fazer login na plataforma Google Sala de Aula, por meio da sua conta

escolar (institucional). O formato padrão é :

xxxxxx@aluno.edu.es.gov.br

Não sabe qual é seu login?

Entre em contato com sua escola ou acesse a página

https://sites.google.com/edu.es.gov.br/contas/estudantes

Dica: Caso esteja usando sua conta institucional pela primeira vez, é necessário que,

antes, entre no Gmail e aceite os Termos de Uso, para conseguir acessar o Google Sala de

Aula.

PELO GOOGLE CLASSROOM (GOOGLE SALA DE AULA)

https://sites.google.com/edu.es.gov.br/contas/estudantes


PELO APLICATIVO ESCOLAR

BAIXE O APLICATIVO

Entre no Play Store ou Google Store e busque 

por "Escolar prodest“, ou baixe pelo link

https://play.google.com/store/apps/details?id=b

r.gov.es.sedu.educacao&hl=pt_BR

ABRA O APLICATIVO E ACEITE A SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.es.sedu.educacao&hl=pt_BR


Caso não saiba sua conta 

escolar clique em: 

Localizar conta institucional

Adicione sua conta institucional

xxxxxx@aluno.edu.es.gov.br 

Caso saiba 

sua conta 

escolar, 

clique aqui 

para acessar

Você acessou o EscoLAR, 

clique em Google Sala de Aula

PELO APLICATIVO ESCOLAR



Insira seu e-mail institucional

xxxxxx@aluno.edu.es.gov.br 

e clique em Próxima

Você acessou a plataforma 

Google Sala de Aula.

Clique em sua turma

Digite sua senha e clique em Próxima. 

Caso a tenha esquecido, volte em 

https://sites.google.com/edu.es.gov.br/

contas/estudantes para solicitar nova 

senha.

A partir do Google Sala de Aula

https://sites.google.com/edu.es.gov.br/contas/estudantes


SEDU – Avaliações...

Clique na 

postagem, nela 

contém o link de 

acesso às provas

Ao acessar sua Sala 

Google, clique na aba 

Atividades

Localize o tópico 

SEDU -

Avaliações 

Diagnósticas

Clique em 

Ver atividade



Clique em sua conta institucional

Verifique se está 

na aba 

Instruções

Você pode clicar 

no link que está 

nas instruções ou 

no link anexo



Você foi direcionado para a plataforma 

do CAEd, onde realizará as 

avaliações

Clique aqui

Clique em Minha Página

A partir da Plataforma do CAEd



Ao rolar a página, você verá o caderno de 

cada disciplina. Clique no caderno para ter 

acesso à avaliação. 

Aparecerá o card Avaliação Formativa 



Abrirá um texto de 

apresentação da 

avaliação. 

Clique em 

INICIAR TESTE 

para ter acesso às 

questões. 



É possível voltar à questão

ANTERIOR, REVISAR uma

resposta ou passar para a

PRÓXIMA.

A resposta será salva quando

avançar para a próxima questão.
Na tela abrirá uma questão por vez:

Atividade 1 = 1ª questão



Ao chegar na última questão,

clique em REVISAR, assim, a

plataforma listará a situação de

todas as questões.



Esta é a lista de questões que compõem o seu caderno de atividades.

Nesta listagem, você pode visualizar o nome de cada atividade e sua situação de preenchimento: em 

aberto, preenchida e corrigida.

Para visualizar novamente uma atividade e revisar sua resposta, clique no ícone       localizado à 

frente da atividade.

IMPORTANTE!

O estudante poderá 

alterar a resposta das 

questões durante a 

realização do teste.

Indica a situação

das questões

O estudante deve

clicar no ícone

para editar a 

resposta.



Quando todas as 

questões estiverem 

preenchidas, você 

terá encerrado esse 

caderno de teste

Suas respostas já 

estão salvas!



Para realizar a 

avaliação de 

outra disciplina, 

clique no

ícone 

Clique em 

Minha Página



Geografia

Ao rolar a página, você verá o caderno de

teste de cada disciplina. Clique no caderno

de teste para ter acesso à avaliação.

Você retornará à página inicial, onde estão

todos os cadernos de testes disponíveis



Pronto!

Você participou das Avaliações Diagnósticas e contribuiu para

a melhoria da qualidade da educação do Espírito Santo!

Obrigado!

É só fechar a janela de navegação (se estiver no computador)

ou fechar o aplicativo.

Caso queira rever alguma questão ou fazer algum teste

pendente, é só entrar novamente na plataforma Google Sala

de Aula e seguir os passos já demonstrados.



Cronograma das Avaliações Diagnósticas

Período 6º ao 9º ano (EF) 1ª série (EM) 2ª e 3ª série (EM)

01 a 07/03

 Língua Portuguesa

 Ciências

 Geografia

 Língua Portuguesa

 Física

 Geografia

 Língua Portuguesa

 Física

 Geografia

 Filosofia

 Sociologia

08 a 14/03

 Matemática

 História

 Inglês

 Matemática

 Biologia

 Química

 História

 Inglês

 Matemática

 Biologia

 Química

 História

 Inglês

1ª postagem

2ª postagem

FIQUE ATENTO!

As avaliações serão disponibilizadas de acordo com o cronograma abaixo: 



ORGANIZE-SE!

Saiba o número de questões avaliadas em cada disciplina 



Dúvidas frequentes

• Tenho quanto tempo para realizar cada avaliação?

Você pode realizar a avaliação durante o período em que estiver disponível na plataforma.

• E se a página da avaliação travar durante a aplicação?

Você poderá recomeçar a avaliação do ponto em que parou. O mesmo acontecerá caso a

conexão com a internet seja interrompida.

• Iniciei a avaliação na plataforma. Posso continuá-la em outro dia?

Sim. Você poderá realizar a avaliação em momentos alternados, durante o período em que

o caderno da disciplina estiver disponível na plataforma.

• Posso alterar a resposta de alguma questão?

Durante o cronograma de cada disciplina, o estudante pode alterar a resposta das

questões. Para isso, basta clicar no botão “REVISAR” e realizar a alteração.



Eu acesso o Google Sala de Aula, mas não aparece a postagem da Avaliação Diagnóstica?

O que devo fazer?

1. Conferir o cronograma, verificando se está no período correto da postagem;

2. Confirmado o período, observar se está acessando a aba “Atividades” do Google Sala de Aula;

3. Caso esteja acessando por computador, atualizar a página, utilizando o comando F5 do teclado

ou diretamente no navegador de internet. Lembre-se: o ideal é usar o navegador Google

Chrome para evitar incompatibilidade;

4. Caso esteja acessando pelo Aplicativo EscoLAR, saia totalmente da conta institucional e faça o

login novamente;

5. Caso, após realizadas todas as observações anteriores, ainda não aparecer a postagem da

Avaliação Diagnóstica, procure orientação junto à sua escola.

Dúvidas frequentes



Eu acesso o Google Sala de Aula, clico no link da Avaliação Diagnóstica mas não

consigo fazer login para acessar a prova? O que devo fazer?

1. Verificar a data de efetuação da sua matrícula na escola: existe o prazo de até 7 (sete)

dias para liberação do acesso às Avaliações Diagnósticas após a data de matrícula.

2. Caso já tenha ultrapassado o tempo de liberação de acesso, pode tratar-se de

instabilidade momentânea da internet;

3. Persistindo o problema, tendo seguido as instruções anteriores, procure orientação junto

à sua escola.

Dúvidas frequentes



É muito importante que 

você faça as avaliações!

PARTICIPE!!!

Em caso de dúvidas, procure 

orientação junto à sua escola


