
 

Circular GD 028/2021 

 

ORGANIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DIAGNÓSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

 

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. 

Estamos organizando a aplicação da avaliação externa diagnóstica, configurada como Simulado para o Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais (3º ao 5º ano), nos seguintes dias: 

- 5º Ano: 9 de junho de 2021, quarta-feira, das 13h30 às 17h.  

- 4º Ano: 10 de junho de 2021, quinta-feira, das 13h30 às 17h. 

- 3º Ano: 11 de junho de 2021, sexta-feira, das 13h30 às 17h.  

O objetivo dessa avaliação é mapear, com um instrumento externo de avaliação, o aprendizado das turmas e de cada 

aluno, para que possamos planejar intervenções em nosso planejamento. Trata-se de um instrumento de avaliação 

confeccionado em parceria com a FTD Educação e a plataforma estuda.com.  

É muito importante que o aluno responda o que sabe, sem a interferência dos professores e das famílias, para 

aproximar o resultado da realidade do seu desenvolvimento de aprendizagem ao longo dessa pandemia. Relatórios 

coletivos e individuais de desempenho serão gerados e estarão disponíveis aos senhores caso queiram compreender 

o resultado. 

Importante: Recomendamos que, no dia da avaliação, o (a) seu (sua) filho (a) realize o Simulado à distância, em sua 

casa. 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 segmento, para resolver o problema.  

 Algumas informações necessárias ao acesso da avaliação externa diagnóstica: 

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, você poderá acessar a avaliação. Os professores estarão em uma sala do Google Meet 

acompanhando a realização do teste e ajudando em caso de alguma dificuldade; 

4. A prova estará configurada da forma como são realizadas provas online. O objetivo é ambientar o aluno nesta 

modalidade de avaliação. Todavia, na medida do possível, os professores poderão flexibilizar algumas normas para 

esta experiência de aprendizado; 

5. Todas as saídas de aba da avaliação serão registradas na sua auditoria e, após a quarta saída, o sistema encerra a 

prova. Observe as recomendações que são realizadas para desbloqueio da tela no decorrer da realização do 

Simulado; 

6. Solicitamos que a câmera se mantenha ligada durante o Simulado. Em caso de dificuldade, comunique a 

coordenação e/ou professor(a) da turma. 

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