
 
 

Módulo Avaliação  
Funcionalidade: Envio e correção de gabaritos 
A correção de gabaritos da Avaliação Municipal das Aprendizagens - APRENDI sofreu            
alterações para melhorar fluxo de processamento de arquivos pelo servidor e minimizar            
possíveis erros. Portanto, o processo agora está dividido em 5 etapas distintas: 

Etapa 1: Informar alunos presentes (Unidade Escolar) 
A escola deve informar no sistema quais alunos estavam presentes no dia da avaliação,              
acessando o menu DEPED > Avaliação > Lançamento de Presença 
Confira aqui o manual passo a passo 

Etapa 2: Envio de gabaritos escaneados (Unidade Escolar) 
Após escanear os gabaritos devidamente preenchidos, a escola faz o upload desses            
arquivos. Menu DEPED > Avaliação >  Envio de gabaritos para processamento 
Confira aqui o manual passo a passo 

Etapa 3: Processamento de arquivos (Sistema) 
A diferença deste ano está nesta etapa, agora os arquivos aguardam em uma fila para               
serem processados posteriormente e não mais em “tempo real”, garantindo assim maior            
rapidez no upload dos arquivos e redução de erros na leitura. Sendo assim, é necessário               
que a escola realize o acompanhamento dessa “fila”, para verificar possíveis erros após o              
processamento do arquivo pelo sistema. 

Etapa 4: Correção de inconsistências ou indicação manual de         
respostas (Unidade Escolar)  
De maneira opcional a escola pode indicar manualmente as respostas e deve corrigir ou              
validar as inconsistências encontradas no processamento do arquivo do gabarito. Para           
tanto, acesse o menu DEPED > Avaliação > Controle de Respostas 
Confira aqui o manual passo a passo 

Etapa 5: Consolidação dos dados (DEPED) 
Após encerrado o período de envio/upload de gabaritos, processamento e          
correção/lançamento manual de respostas, o Departamento Pedagógico fará a         
consolidação dos resultados e dados da edição da APRENDI. 

 

http://www.se-pmmc.com.br/documentos/sge_aprendi_presenca.pdf
http://www.se-pmmc.com.br/documentos/sge_avaliacoes_gabaritos.pdf


 

Tutorial de controle de fila e upload de arquivos 
Acesse em: 
DEPED > Avaliação > Envio de gabaritos para processamento 
 

 
Esta é a tela principal para controle de arquivos da fila de processamento. Para adicionar               
arquivos basta clicar no botão ADICIONAR ARQUIVOS À FILA. 
 
 

 
Faça o upload de quantos arquivos desejar (seguindo as orientações apresentadas) e            
aguarde o carregamento de cada um antes de voltar à tela da fila de processamento. 

 



 

 
Após realizar o upload dos arquivos, eles entram em uma fila geral de processamento              
(todas as unidades escolares) e ficam aguardando até o sistema fazer a leitura e análise. 
OBS: o tempo de processamento pode demorar horas dependendo da quantidade de            
arquivos que estão aguardando na fila. 
 

 
Caso alguns arquivos apresentem erro após o processamento, serão exibidos em bloco            
destacado com uma mensagem à frente descrevendo o erro. Clique em cada item para abrir               
a imagem. Nestes casos, é necessário enviar novamente o arquivo, atentando para            
possíveis correções ou ajustes na imagem se necessário. Após avaliação dos erros é             
possível limpar essa lista e remover estes arquivos clicando no botão acima REMOVER             
ARQUIVOS COM ERRO. 

 
Dúvidas, favor entrar em contato com o DEPED. 

deped@se-pmmc.com.br 
4791-3520 

 

mailto:deped@se-pmmc.com.br

