
 

Circular GD015/2021 

ORGANIZAÇÃO OS SIMULADOS FTD - ENSINO MÉDIO 

 

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

Desejamos que todos estejam bem de saúde e em paz. Disponibilizamos um vídeo (no final desta circular) do nosso 

consultor educacional FTD Professor Antônio com a coordenadora do segmento, Professora Silvana, explicando a 

importância da programação que será descrita a seguir. Estamos organizando a segunda aplicação (prova 2) da 

avaliação externa diagnóstica de 2022, configurada na forma de simulado para o Ensino Médio (1ª à 3ª série), nos 

seguintes dias: 

O objetivo dessas avaliações no Ensino Médio é mapear, com um instrumento externo de avaliação, o aprendizado 

das turmas e de cada aluno e compará-lo ao rendimento dos alunos de outras Instituições de Ensino, preparando-o 

para o ENEM e Vestibulares que terão pela frente. Com os resultados, a escola poderá planejar intervenções em nosso 

planejamento para o 2º semestre.  

Lembramos que se trata de um instrumento de avaliação confeccionado em parceria com a FTD Educação e a 

plataforma estuda.com. É muito importante que o aluno faça o que sabe para aproximar o resultado da realidade do 

seu desenvolvimento de aprendizagem ao longo deste ano e identificar a performance do aluno em provas deste tipo. 

Queremos continuar investigando os efeitos causados pela pandemia no processo de aprendizagem dos nossos 

alunos. Relatórios coletivos e individuais de desempenho serão gerados e estarão disponíveis aos senhores caso 

queiram compreender o resultado. 

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 

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR A MENSAGEM DA COORDENAÇÃO 

 

- 13/06/22, segunda-feira, das 07h30 às 09h45: 1ª Série e 2ª Série - Prova 2 - LCT/CHT - Dia 1  

- 15/06/22, quarta-feira, das 07h30 às 09h45: 1ª Série e 2ª Série - Prova 2 - CNT/MT - Dia 2  

******************************************************************************************** 

- 13/06/22, segunda-feira, das 07h30 às 12h35: 3ª Série - Prova 2 - LCT/CHT - Dia 1  

- 15/06/22, quarta-feira, das 07h30 às 12h35: 3ª Série - Prova 2 - CNT/MT - Dia 2  

Os alunos das 3 séries do EM  serão dispensados a partir das 12h20 nestes dois dias 

 

- 23/06/22, quinta-feira, das 07h15 às 12h35: 8º anos – turmas A e B. 

- 24/06/22, sexta-feira, das 07h15 às 12h35: 9º anos – turmas A e B. 

https://youtu.be/LyEXfqejvCw

