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Apresentamos esse TUTORIAL com o objetivo de indicar o passo a passo para a digitação dos 

resultados das avaliações diagnósticas realizadas nas turmas do Grupo V (Educação Infantil), 1º 

ao 9º ano (Ensino Fundamental) e Módulos I ao V (Educação de Jovens e Adultos).  

Ressaltamos a importância de que sejam seguidas as orientações explicitadas, nesse material, 

a fim de que a inserção dos dados possa ocorrer de forma ágil e adequada. 

                                                                                                                                                  Nare. 

 

ACESSO AO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO RECIFE/SADR 

a) Para começar, acesse http://www.recife.pe.gov.br/SADR 

b) Digite o CPF e Senha cadastrados no Diário On-line. Clique em Entrar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/SADR


c) Na tela seguinte, leia com atenção o termo de responsabilidade e, depois, clique Aceitar. 

 

 

d) Na próxima tela, clique em Questionários. 

 

 

 

 

 



e) Preencha com ATENÇÃO todos os campos: Avaliação, Unidade de Ensino, Turno e Turma e 

clique em Pesquisar. 

                 Selecione corretamente o ano e componente curricular de acordo com a Ficha de 

Correção na opção “Avaliação”. Ex: Avaliação Diagnóstica – 9º ano – LP - 2016 

                  

 

 

f) Em seguida, aparecerá Caderno da Turma, selecionar o número 1 e, após, clique em Ajustar. 

 

 

 

 

 



g) Na próxima tela, aparecerá a lista da turma com as matrículas e nomes dos estudantes.  

 

h) Para inserção dos resultados por estudante, clique na bolinha ao lado da Matrícula do 

estudante, depois  embaixo,  escolha uma das alternativas em Situação (Avaliado, Faltou, 

Transferido, Nunca Compareceu, Não Respondeu, PROFESSOR(A) NÃO ENTREGOU OS 

RESULTADOS).                             

  

 

Preenchimento das opções “Situação” 

 

 Avaliado: para o estudante que realizou a avaliação. 

 Faltou: para o estudante que frequenta, mas no dia da avaliação estava ausente. 

 Transferido: para o estudante que foi transferido para outra unidade de ensino. 

 Nunca Compareceu: para o estudante que tenha sido matriculado, mas não frequentou as 

aulas. 



 Não respondeu: para esta alternativa, será necessário escolher um “Motivo”, na caixa ao 

lado. São 4 (quatro) motivos possíveis: 

 

 
 

 Não soube responder: o estudante estava na sala, mas teve dificuldade em responder 

à avaliação; 

 Recusou-se a responder: o estudante estava na sala, mas não quis responder à 

avaliação; 

 Remanejado: o estudante foi matriculado na turma, mas foi remanejado para outra 

turma e/ou turno da mesma escola; 

 Reclassificado: o estudante iniciou o ano na turma, mas foi reclassificado para outro 

ano de escolaridade. 

 PROFESSOR(A) NÃO ENTREGOU OS RESULTADOS. 

 

i) Ao clicar em Avaliado, aparecerá a janela contendo os dados do estudante (Nome da 

Avaliação, Unidade de Ensino, Matrícula e Nome), o número de questões e suas respectivas 

alternativas. 

 

De acordo com a Ficha de Correção por componente/ano/turma, clique na alternativa 

correspondente ao que o estudante respondeu. 

Quando marcar todas as questões, clique em Concluir, e na próxima janela clique OK.  

 



 

Caso alguma questão não tenha sido digitada, aparecerá uma caixa de diálogo informando que 

existe um quantitativo de questões sem resposta, conforme a imagem abaixo. Nesta situação, 

você poderá clicar em: 

1) Cancelar, e será levado à janela anterior para conferir os resultados, corrigindo-os, se for o 

caso. 

2) Confirmar (OK), na situação em que o estudante deixou a(s) questão(ões) realmente em 

branco.  

 

 

 

j) Em caso de ocorrer erro de digitação de resultados, para corrigir, clique na palavra Alterar, 

conforme indicado abaixo. 

 



Aparecerá novamente, a janela com os resultados do estudante selecionado para que se faça a 

correção da digitação, obedecendo à orientação já dada.  

Caso tenha sido digitado o resultado de um estudante na Situação Avaliado, mas ele esteja em 

outra categoria, como Faltou, Transferido, Nunca Compareceu ou Não Respondeu, clique 

novamente na bolinha ao lado da matrícula do estudante, selecione a situação correta e 

depois no botão Salvar. 

 

l) Após selecionar na Situação uma das opções: Faltou, Transferido e Nunca Compareceu, 

clique em Salvar.  

m) Caso o(a) professor(a) não tenha entregue as Fichas de Correção para inserção dos dados, 

selecione na “Situação” PROFESSOR(A) NÃO ENTREGOU OS RESULTADOS, e depois clique 

Salvar. Irá aparecer uma janela com a mensagem “Essa situação será aplicada para todos os 

alunos dessa turma! Deseja continuar?”. Clique OK 

 

 

 

Caso esse(a) professor(a), que não entregou os resultados, consiga entregá-lo antes da data 

prevista para encerramento da inserção dos dados no SADR, será possível alterar a Situação de 

PROFESSOR(A) NÃO ENTREGOU OS RESULTADOS, para Avaliado, Faltou, Transferido, Nunca 

Compareceu ou Não Respondeu, de acordo com a Ficha de Correção. 

Para inserir os resultados dos estudantes, clique na bolinha correspondente à sua matrícula e 

escolha a Situação. Os demais passos seguirão as orientações já explicitadas acima.  


