
 

 

Comunicado nº 35–5/2021/NAP II        

Assunto: Simulado FTD/SE. 

Público-alvo: Estudantes do 2º ao 5º ano EFAI. 

Taguatinga, 28 de maio de 2021.  

 

“Para bem educar, é preciso antes de tudo amar e amar a todos igualmente.”  
(São Marcelino Champagnat)  

 

Prezados estudantes, pais e/ou responsáveis, 

Seguindo nosso calendário avaliativo, no dia 9/6 realizaremos o Simulado FTD/SE, de forma on-line, que 

acontecerá da seguinte forma: 

 1˚ passo: acessar o site http://simulados.estuda.com/ no seu navegador de internet. 

 2˚ passo:  clicar em “Acesse com e-mail e senha”. 

 3˚ passo: colocar as informações de login e senha – as informações foram enviadas para o e-mail 

institucional do estudante. Por favor, conferir.  

Login: número de matrícula + o código do colégio (32054), com um ponto entre as duas informações (em 

caracteres minúsculos e todos juntos). Exemplo: minha matrícula é 223123456 e o código do colégio é 32054, então meu 

login será: 223123456.32054; senha: utilizar o número de matrícula: 223123456. 

 4˚ Passo: iniciar o simulado, clicando em “Começar Agora”. 

 

IMPORTANTE:  

1. No dia do simulado, os estudantes do 2º ao 5º ano permanecerão remotamente. Para os estudantes do 

matutino, o simulado ficará disponível para execução das 8h às 12h e, para os estudantes do vespertino, 

das 14h às 18h.  

http://simulados.estuda.com/


 

2. Durante o simulado, o estudante não poderá mudar de tela ou de aba no navegador, pois isso fará com 

que sua prova seja bloqueada. Para evitar que isso aconteça, desative a opção de bloqueio de tela 

automático e as notificações dos aplicativos instalados em seu computador.  

3. Realize suas anotações e seus cálculos em seu caderno ou folha de rascunho, pois abrir programas, como 

Word ou bloco de notas, também podem causar bloqueio por saída de tela. 

4. Caso haja algum imprevisto (perda de conexão, por exemplo), retornar ao painel do simulado para 

finalizá-lo. Se o tempo definido para realização for ultrapassado, entrar em contato com a equipe 

pedagógica. 

5. No manual do estudante, há outras informações. 

Se houver alguma dificuldade, entrar em contato com a equipe, acessando a sala virtual, por meio do seguinte 

link: https://bit.ly/2RVMeTY ou por meio destes contatos: 

 Tecnologia da Informação: 2191-1508 / 2191-1514 / 98243-2121. 

 Orientação Educacional: 2191-1528 / 2191-1559 / 99658-1012 / 99985-3570. 

 Assistência Educacional: 2191-1506 / 99666-0080. 

 Coordenação Pedagógica: 2191-1502 / 99645-0102. 

 

 
Críslei Isabel Batista Dutra 

Vice-Diretora Educacional 
2191-1546 / 99645-6269 

vde.champagnat@marista.edu.br 
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