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PLATAFORMA CAED
https://avaliacaoemonitoramentoespiritosanto-hmg.caeddigital.net/#!/login

Na plataforma de Avaliação e

Monitoramento do Espírito

Santo os gestores poderão

organizar a aplicação,

monitorar a participação dos

estudantes e, posteriormente,

verificar os resultados das

Avaliações Diagnósticas.

https://avaliacaoemonitoramentoespiritosanto-hmg.caeddigital.net/#!/login


Ações na plataforma

TESTE DIGITAL

 ACESSO AO TESTE

 MONITORAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

 RESULTADOS

TESTE IMPRESSO

 FOLHA DE ORIENTAÇÕES PARA AAPLICAÇÃO

 LANÇAMENTO DAS RESPOSTAS

 MONITORAMENTO DE PARTICIPAÇÃO

 RESULTADOS

A plataforma oferece diferentes ferramentas para cada modalidade de aplicação, digital ou impressa.



Ações na plataforma – Teste impresso

Cadastro de 

aplicadores

CAEd realiza o cadastro dos 

profissionais aplicadores dos 

testes impressos

Alocação de 

aplicadores

CAEd aloca os aplicadores às 

suas escolas

Monitoramento 

de participação
Gestores, pedagogos e professores 

monitoram a participação dos alunos 

nos testes digitais e o lançamento de 

respostas de testes impressos

Lançamento de 

respostas

Aplicador insere na plataforma

as respostas dos alunos 

avaliados em formato impresso

Resultados da 

avaliação

Gestores, pedagogos e professores 

visualizam os resultados dos 

estudantes



Cada perfil de acesso à plataforma permitirá diferentes formas de visualização e monitoramento. Todos 

os agentes devem estar cadastrados na plataforma para terem acesso às informações.

PLATAFORMA CAED

AGENTE

RESPONSÁVEL PELO 

CADASTRO NA 

PLATAFORMA

ACESSO À 

PLATAFORMA
VISUALIZAÇÃO POR PERFIL 

Coordenador Estadual

(Equipe SEDU) 
CAEd

Login: CPF

Senha: CPF

- Acesso ao monitoramento de participação de todos os estudantes da rede

(por SRE, município, escola, componente curricular, série, turma e aluno);

- Acesso aos resultados de toda a rede (por SRE, município, escola,

componente curricular, série, turma e aluno).

Coordenador Regional

(Superintendente)
CAEd

Login: CPF

Senha: CPF

- Acesso ao monitoramento de participação de todos os estudantes da sua

SRE (por município, escola, componente curricular, série, turma e aluno);

- Acesso aos resultados dos estudantes da sua SRE (por município,

escola, componente curricular, série, turma e aluno).



AGENTE

RESPONSÁVEL PELO 

CADASTRO NA 

PLATAFORMA

ACESSO À 

PLATAFORMA
VISUALIZAÇÃO POR PERFIL 

Diretor Escolar

Diretor Escolar

(Acessa com o código 

INEP da escola para 

realizar o seu cadastro na 

plataforma)

Código Inep da Escola.

Após o 1º acesso e a 

realização do 

autocadastro:

Login: CPF

Senha: CPF

- Acesso ao monitoramento de participação de todos os estudantes da

sua escola (por componente curricular, série, turma e aluno);

- Realização do Download do PDF das avaliações;

- Acesso aos resultados dos estudantes da sua escola (por componente

curricular, série, turma e aluno).

Aplicador CAEd
Login: CPF

Senha: CPF

- Acesso ao local para inserção das respostas dos estudantes que

realizaram as avaliações em formato impresso;

- Acesso ao monitoramento de participação de todos os estudantes da

sua escola (por componente curricular, série, turma e aluno);

- Acesso aos resultados dos estudantes da sua escola (por componente

curricular, série, turma e aluno).

Pedagogo,

Professor Coordenador 

de Área e 

Professor

CAEd Login: CPF

Senha: CPF

- Acesso ao monitoramento de participação de todos os estudantes da

sua escola (por componente curricular, série, turma e aluno);

- Acesso aos resultados dos estudantes da sua escola (por componente

curricular, série, turma e aluno).

Estudante CAEd
Login Institucional 

(Google sala de aula)

- Acesso à avaliação em formato digital;

- Acesso ao seu resultado individual através da plataforma CAEd e

equipe pedagógica escolar.



PLATAFORMA CAED

Coordenadores (SRE e 

Diretores), Aplicadores, 

Pedagogos e Professores

Usuário: CPF

Senha: CPF



PLATAFORMA CAED

O acompanhamento da

Avaliação Diagnóstica

estará disponível em

AVALIAÇÃO FORMATIVA.

Clique em cada

card para diferentes

informações.



Card Organização das Avaliações

Possui ferramentas para organizar e aplicar as avaliações

diagnósticas.

Coordenadores Regionais (SRE) e Diretores

Consultam os dados de organização das avaliações.



Card Organização das Avaliações

Abas do card Organização das Avaliações



Card Organização das Avaliações

ABA “ESCOLAS E PROFISSIONAIS”

ESCOLAS

Consulta dos dados de todas as escolas na

plataforma.

PROFISSIONAIS

Consulta dos dados dos profissionais

cadastrados.



Card Organização das Avaliações

ABA "ESTUDANTES E TURMAS”

ESTUDANTES

Consulta dos dados de todos os estudantes

cadastrados na plataforma.

TURMAS

Consulta dos dados de todas as turmas

cadastradas na plataforma.

ENTURMAÇÃO

Consulta dos dados de enturmação de todos os

estudantes cadastrados na plataforma.



Card Organização das Avaliações

ABA "PROGRAMAÇÃO DE AVALIAÇÕES"

AGENTES 

(Professores Aplicadores)

Consulta dos dados dos Professores

Aplicadores.



Card Organização das Avaliações

ABA "TESTES E MATERIAIS"

TESTES

Download dos Cadernos deTestes em pdf.

MATERIAIS DE APOIO

Download dos materiais instrucionais na avaliação.



Card Organização das Avaliações

ABA "LANÇAMENTO E CORREÇÃO“

LANÇAMENTO DE RESPOSTAS

Lançamento das Respostas do teste impresso.



Perfil Diretor – CONSULTA DE APLICADORES

Permite a consulta ao

Professores Aplicadores

(Agentes) cadastrados para

lançamento das respostas na

plataforma

Na aba Programação de 

avaliações, clique no 

botão Agentes.

Como solicitar o cadastro dos novos 

aplicadores?

Caso seja necessária a inserção de novos 

agentes aplicadores, orienta-se que os 

diretores enviem os dados do profissional 

(escola, nome completo, CPF e e-mail 

institucional) para o endereço 

avaliacao@sedu.es.gov.br 



Permite a consulta dos 

agentes Aplicadores.



Perfil Aplicador – LANÇAMENTO DE RESPOSTAS

O botão Lançamento de respostas é

habilitado somente ao professor aplicador,

permitindo o lançamento das respostas das

Avaliações Diagnósticas aplicadas em

formato impresso.

Na aba Lançamentos e 

correção, clique  no botão

Lançamento de respostas.



Utilize  para realizar o 

lançamento das respostas.



Perfil Aplicador – LANÇAMENTO DE RESPOSTAS

Para realizar o lançamento das respostas,

o Professor Aplicador deverá preencher

todos os campos obrigatórios (*) e clicar no

botão Salvar.



Card Monitoramento

Permite o monitoramento da participação dos  estudantes nas 

avaliações diagnósticas.

Disponível para vários perfis:

Coordenador Estadual (SEDU): visão da rede;

Coordenador Regional (SRE): acesso à sua SRE;

Coordenador Escolar (diretor): dados da sua Escola;

Professor/Pedagogo: dados da sua Escola. 



Card Monitoramento

Clique no botão 

Participação nas 

atividades.



Card Monitoramento



Card Monitoramento

AFONSO CLAUDIO

Ao clicar no

MUNICÍPIO, são

exibidos os dados  por 

escola.



Card Monitoramento

Ao clicar na ESCOLA,  

são exibidos os dados da 

turma.

Ao clicar na TURMA,

são exibidos os dados  

por estudante.



Card Monitoramento

Dados por estudante



Card Resultados

Permitirá a visualização dos resultados  

estudantes nas avaliações diagnósticas.

Disponível para vários perfis:

Coordenador Estadual (SEDU): visão da rede;

Coordenador Regional (SRE): acesso à sua SRE;

Coordenador Escolar (diretor): dados da sua Escola;

Professor/Pedagogo: dados da sua Escola. 

Estará disponível 

somente após a aplicação 

e processamento de 

dados das respostas.



Dúvidas e Informações

SEDU / SAE (Subgerência de Avaliação Educacional)

3636-7812 / 3636-7813

avaliacao@sedu.es.gov.br

CAEd

http://www.chat.caed.ufjf.br/chatUserIndex.php?projeto=45

suporte.avaliacaodiagnosticaes@caed.ufjf.br

https://avaliacaoemonitoramentoespiritosanto.caeddigital.net/#!/login

http://www.chat.caed.ufjf.br/chatUserIndex.php?projeto=45
mailto:suporte.avaliacaodiagnosticaes@caed.ufjf.br
https://avaliacaoemonitoramentoespiritosanto.caeddigital.net/#!/login

