
 
GD 023/2021 

ORGANIZAÇÃO DO SIMULADO PARA O DIA 14 DE ABRIL – ENSINO MÉDIO 

 

Prezadas famílias, srs. Pais e/ou responsáveis e queridos alunos 

 

Desejamos que todos estejam bem de saúde e em paz. Confiantes na misericórdia de Deus e no 

amparo materno de Nossa Senhora, seguimos com fé. 

Conforme circular GD 022/2021, de 09 de abril de 2021, o retorno presencial das aulas no 

modelo híbrido - agendado para 14 de abril ao Grupo B de cada turma - está confirmado. 

Entretanto, nessa mesma data, os alunos do Ensino Médio iniciam os Simulados ENEM, em 

parceria com a FTD Educação e a plataforma estuda.com. Atualmente, contamos com um 

laboratório de informática equipado com quarenta e dois computadores cujo upgrade foi 

realizado para o retorno presencial, conforme anunciado na reunião de pais do dia 29 de janeiro 

de 2021, disponível em nosso canal no Youtube (https://youtu.be/acsStlxp96s).  

A nossa previsão de retorno dos alunos do Ensino Médio no dia 14 de abril, conforme enquete 

respondida até o momento, não permitirá que tenhamos a garantia de isolamento social no 

laboratório de informática para a realização dessa atividade. Por isso, recomendamos que nos 

próximos dois dias - 14 e 15 de abril - os alunos dos grupos B das turmas do Ensino Médio 

realizem o Simulado à distância, a partir de suas casas. Evidentemente, se alguma família 

apresenta dificuldades para se reorganizar em função da nossa solicitação, colocamo-nos à 

disposição, por meio do ClassApp da coordenação do Ensino Médio, para resolver o problema. 

Algumas informações necessárias ao acesso do simulado: 

1. O endereço de acesso para a realização do Simulado é simulados.estuda.com; 

2. Você acessa a plataforma utilizando o seu e-mail institucional como login e a senha 

cadastrada; 

3. Na tela inicial, acesse a prova do dia. *Atenção: ao acessar a página já começa a contagem 

do cronômetro divulgado pela coordenação; 

4. Todas as saídas de aba da prova são registradas na sua auditoria, após a quarta saída, o 

sistema encerra o simulado. Observe todas as recomendações que são realizadas para 

desbloqueio da tela no decorrer da realização do simulado; 

5. Solicitamos que a câmera se mantenha ligada durante o simulado. Em caso de dificuldade, 

comunique a coordenação do Ensino Médio. 

Sem dúvida, todas essas experiências novas que estamos vivenciando reforçam a parceria e a 

confiança que os senhores depositam em nosso Colégio. Pedimos que a Virgem Maria, sob a 

invocação da Consolata, possa ampará-los e protegê-los de todo mal.  

Fiquem com nossas orações. 

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 
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