
 
ORGANIZAÇÃO DO SIMULADO PARA O ENS. FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E ENS. MÉDIO – 2º SEMESTRE 

Circular GD 040/2021 

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

É sempre muito bom retomar o contato com vocês! Desejamos que todos estejam bem de saúde e em paz.  

No próximo dia 08/10 - para o Ens. Fundamental (do 6º ao 9º ano) - e nos dias 07 e 08/10 - para o Ens. Médio, 

aplicaremos mais uma versão do Simulado FTD aos alunos. Essa atividade avaliativa é uma importante fonte de 

informação que, além de familiarizar o aluno com avaliações em larga escala, oferece ao Colégio uma avaliação 

diagnóstica que mensura o grau de efetividade da aprendizagem que ocorreu neste período de pandemia. 

Para garantir com segurança o recurso tecnológico a todos, recomendamos que nos dias de aplicação os alunos 

realizem o Simulado em suas casas. Evidentemente, se alguma família apresentar dificuldades para se reorganizar em 

função da nossa solicitação, colocamo-nos à disposição, por meio do ClassApp da coordenação dos segmentos, para 

resolver o problema. Reforçamos que, por se tratar de uma análise diagnóstica é muito importante que o aluno realize 

o que ele realmente sabe. Dessa forma, poderemos intervir com mais propriedade em nosso planejamento. 

Os senhores podem acompanhar pela plataforma simulados.estuda.com, com login e senha dos seus filhos, o 

rendimento deles neste e nos outros Simulados que realizaram ao longo desse ano, inclusive para comparar os 

resultados. 

Tabela de aplicação do Simulado com data e horário do 6º ano à 3ª série do Ens. Médio 

 quinta-feira, 7 de outubro de 2021 sexta-feira, 8 de outubro de 2021 

 8h10 às 12h30 8h10 às 13h20 7h30 às 13h20 8h10 às 12h30 8h10 às 13h20 7h30 às 13h20 

6º ao 9 º ano – Ens. Fundamental 

 

   

 

 

1ª e 2ª séries – Ens. Médio 

 

 

  

 

 

3ª série – Ens. Médio 

 

 

 

 

 

 

  

 Algumas informações adicionais 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 inicia a contagem do cronômetro divulgado pela 

coordenação; 

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

Simulado. Observe todas as recomendações que são realizadas para desbloqueio da tela no decorrer da realização 

da avaliação; 

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

coordenação do segmento. 

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 ENS. FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E ENS. MÉDIO. 

São Paulo, 29 de setembro de 2021. 
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