Comunicado 176/2020

Brasília, 16 outubro de 2020.

Prezados Pais,
Assunto: PAAEB – Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica.

O Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana, sede administrativa da Educação
Adventista na América do Sul, sente-se honrado em apresentar o Programa Adventista de Avaliação
da Educação Básica (PAAEB).
O objetivo deste programa é contribuir para o contínuo aperfeiçoamento da qualidade
acadêmica da Educação Básica da Rede Adventista que, possui atualmente mais de 340.000 alunos
na América do Sul, desde a educação básica até o ensino superior. Em razão disso, foi criado o
PAAEB, que possibilita retratar a realidade do desempenho acadêmico de cada aluno, de cada escola,
nos municípios, nos estados e no Brasil como um todo.
Os resultados da prova PAAEB serão utilizados para o planejamento pedagógico das
unidades escolares e da Rede Educacional Adventista em âmbito nacional e internacional.
Acreditamos, pois, que seu filho/sua filha possa fazer uso desse instrumento para uma
reflexão sobre seu desempenho acadêmico e o desenvolvimento das habilidades necessárias para o
alcance das competências exigidas na Educação Básica.
A avaliação oficial ocorrerá no dia 28 de outubro. Esta avaliação abrange todos os alunos
do 5º ano e 9º anos do Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino Médio da Rede Educacional Adventista
no Brasil. A referida avaliação envolverá as áreas de Língua Portuguesa e Matemática para 5º e 9º
anos. O 2º ano do Ensino Médio envolverá os quatro eixos comuns a todas as áreas do conhecimento
que compõem a matriz curricular.
É importante que seu filho/sua filha participe no dia da avaliação e que ele responda às
questões com muita dedicação. Desta forma, contribuirá para o contínuo crescimento da
educação e será beneficiado diretamente com isso.
A fim de familiarizar-se com a plataforma os alunos farão uma simulação teste entre os dias
19 a 23/10/2020.
Site: https://paaeb.sdasystems.org/
Cada aluno receberá seu login e senha.
5º ano: Professora regente estará enviando pelo Whatsapp.
9º e 2º ano: SOE enviará através do e-mail cadastrado no colégio.

Rua Fernando de Noronha, 470
Santa Cândida – Curitiba – Paraná
CEP: 82640-350
(41) 3051-8620

Caso haja dúvidas entre em contato com o SOE (Serviço de Orientação Educacional).
5º ano: Professora Maria Etelvina. E-mail: maria.guimaraes@educadventista.org.br
9º ano e 2º ano: Professora Angela Cristina. E-mail: angela.cristina@educadventista.org.br

É um privilégio compartilhar com vocês a educação dos seus filhos, agradecemos a confiança
em escolher a Rede Adventista para essa parceria e pela colaboração nesse projeto.

Angela Cristina de Almeida
Orientadora Educacional
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Maria Etelvina de S. Guimarães
Orientadora Educacional

