
Identificação e resolução de problemas de Digitalização e 
Upload das Folhas de Respostas da Avaliação Diagnóstica - 2017 

Às DIPEDs e Gestores das Unidades Escolares 
 
Caros colegas, 
Concluído o processo de aplicação da Avaliação Diagnóstica em nossa rede, temos agora uma 
importante tarefa a ser realizada: a verificação dos resultados obtidos por nossos alunos. 
Porém, antes desta etapa será necessário verificar a ocorrência de eventuais erros de correção e 
identificação de provas pelo sistema SERAp, como a falta de leitura ou inexistência de QR Codes nas 
folhas de respostas, preenchimento feito a lápis pelos alunos e até mesmo procedimentos equivocados 
de digitalização das folhas de respostas. Esses fatos podem contribuir negativamente nos resultados 
gerais das Unidades Escolares, sendo então imprescindível a identificação e resolução desses problemas 
para que a apresentação dos resultados finais da Avaliação Diagnóstica sejam efetivas. 
Neste tutorial apresentaremos as ações necessárias para identificação dos problemas individuais de 
cada Unidade Escolar e como corrigi-los. 
        
                    Atenciosamente 
                        COPED/NTA 



Acessando o SERAp 

1) Para acessar o SERAp, acesse os sites: serap.sme.prefeitura.sp.gov.br ,   
       sgp.sme.prefeitura.sp.gov.br  ou  
       coresso.sme.prefeitura.sp.gov.br 
 
2) Para realizar o Login digite seu RF e senha;                3) Clique no ícone do SERAp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Selecione seu perfil: Professor/Coordenador / Diretor/Administrador SERAP na U.E. 

http://www.serap.sme.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.serap.sme.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.coresso.sme.prefeitura.sp.gov.br/


Identificando os Erros de Identificação e Correção 

1) Clique em MENU 
2) Selecione PROVAS 
3) Clique em ENVIAR FOLHAS DE RESPOSTAS 



Identificando os Erros de Identificação e Correção 

Na tela Upload de folhas de resposta em lote 
 
4) Clique em FILTRAR ARQUIVOS  
 

5) Após o abrir o filtro selecione: 
- DREs 
- Nome da Escola 

 

Em SITUAÇÃO: 
- Desmarque a opção “Na fila para identificação” 

 

Em PERÍODO: 
- Digite a data de Início: 14/03/2017 
- e Termino: 24/03/2017 

 

- Em SITUAÇÃO: 
- Marque as opções: 
- Erro na Correção 
- Erro na Identificação - (Sugestão: Faça cada uma das situações por vez) 

 

- Clique em FILTRAR   
 

N 



Erros de Identificação e Correção 

Realizado o Filtro, aparecerá a tela com as folhas de respostas que apresentaram erros: 

- Verifique no canto inferior esquerdo, o 
total de folhas de respostas com erros; 
 

- Visando a digitação futura das respostas 
dos alunos, sugerimos o download das 
folhas de respostas que apresentaram 
erros para impressão das mesmas. 
 

- Clique na seta azul  ao lado da 
mensagem de erro, baixe o arquivo e na 
sequência imprima as folhas de respostas; 
 

- Separe as folhas de respostas por turma. 



Resolução dos Erros de Identificação e Correção 

Com as folhas de respostas que apresentaram erros em mãos, siga as ações listadas: 
 
1) Clique em MENU; 
2) Selecione PROVAS; 
3) Clique em CONSULTAR PROVAS. 



Resolução dos Erros de Identificação e Correção 

- Classifique as folhas de respostas 
por turmas em ordem decrescente: 
Exs: 9ºs, 8ºs, 7ºs... 
 

- Selecione a prova de um 
determinado ano:  
Ex: PROVA DIAGNÓSTICA SP 9º ano 
 

- Clique no botão AÇÃO  ,     
referente à prova selecionada, 
localizado no canto direito da tela. 
 

- Selecione RESPOSTAS DOS ALUNOS 
 
 

Obs: Cuidado, para não selecionar 
equivocadamente, prova das EMEBS. 



Resolução dos Erros de Identificação e Correção 

Selecionando a turma 
 

- Clique no ícone Respostas dos alunos      da turma. 



Status dos erros 

Na tela de apresentação dos resultados 
do Upload por turma podem aparecer 3 
status distintos: 

Sucesso – sem pendências 

Sucesso – com pendências 

Erro de identificação/erro na 
correção/correção Ausência 



Resolução dos Erros de Identificação e Correção 

Na tela de Respostas dos alunos, faça as seguintes ações: 
1) Confira o nome do aluno com a folha de resposta impressa 
2) Clique na seta azul existente na coluna RESPOSTAS 

3) Aparecerá o Gabarito para digitação das 
respostas feitas pelos alunos e que poderá ser 
vista no gabarito impresso. 
 
 
 
 
 
 
4) Leia a folha de respostas preenchida pelo aluno 
e digite as respostas no espaço mostrado abaixo 
do nome do aluno 



Resolução dos Erros de Identificação e Correção 

5) Caso haja mais alunos na mesma turma 
cuja folha de resposta apresentou erro de 
correção ou identificação: 
- Repita os passos anteriores 

 
6) Caso haja mais alunos listados em branco e 
que não tenham erros nas folhas de 
respostas, clique na seta preta ao lado da 
palavra “NENHUM” e selecione “Ausente 
Correção”  



Casos Sucesso Questões Nulas ou Rasuradas – Linha Laranja 

Por conta de um número muito grande de alunos que fizeram a prova a lápis ou as 
folhas estavam com a impressão das faixas cinzas (questões ímpares) muito forte. 

Necessitamos que sejam feitas as seguintes ações: 
1) Nas linhas em laranja clique em “respostas dos 
alunos”; 
2) Clique na  para baixar a folha de resposta; 
3) Confira se o que aparece preenchido como 
respostas no SERAp corresponde ao que foi 
marcado na folha de resposta; 
4) Caso tenha divergências, faça as alterações 
conforme o que está preenchido na folha de 
respostas; 



Resolução dos Erros 

Feita as alterações nos gabaritos dos alunos de determinada turma, clique em  
FINALIZAR E ENVIAR 



Resolução dos Erros de Identificação e Correção 

Trocar Turma Trocar Prova 

Ao clicar em TROCAR TURMA, você voltará as 
turmas do mesmo ano em que você realizou 
as alterações. 

Concluída as correções de um 
determinado ano, você deve selecionar 
outra prova para continuar a resolução dos 
erros apresentados.  
 

8) Clique em TROCAR PROVA e repita os 
passos apresentados anteriormente. 


