
 

 
Natal, 07 de junho de 2021. 

 
Aprendizagem significativa ocorre por meio da vinculação de novos conhecimentos aos que 
já fazem parte do repertório do sujeito, desenvolvendo-se uma rede de significados em 
permanente processo de ampliação. A cada nova interação, um novo sentido é produzido e 
a compreensão e o estabelecimento de relações são potencializados.  

(Projeto Educativo do Brasil Marista, 2010) 

 
Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 
O Colégio Marista de Natal, em parceria com a editora FTD e em continuidade a preparação dos 

estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais, realizará mais uma avaliação em larga escala, com os alunos 
do 6º ao 9º ano, objetivando aprimorar competências para a preparação para o segundo semestre de 2021.  

Assim, realizaremos o 1º Simulado FTD - 2021 no próximo dia 10/06 – quinta-feira, no horário da aula.  

Informamos que em virtude da aplicação do SIMULADO FTD, as turmas do 6º ao 9º ano, no dia 10/06, 
permanecerão na modalidade on-line. Neste dia os estudantes acessarão o simulado através da plataforma:   

Link: http://simulados.estuda.com 
Usuário: matricula.32039  
Senha: matrícula 
 
Horário regular de aula:  

 Matutino: 7h15 às 12h15 

 Vespertino: 13h15 às 18h15. 
 

As avaliações são compostas por uma Proposta de Redação seguida de questões de múltipla escolha 
dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Arte, História, Geografia, Matemática e Ciências. A 
equipe técnica estará via plataforma, monitorando a entrada dos estudantes, o cumprimento do tempo mínimo 
de realização das provas, bem como dando a assistência devida para que todos os estudantes estejam 
empenhados para realização deste importante instrumento de acompanhamento, como isso, contamos com os 
senhores para as devidas tratativas em casa para o processo de realização. 

Reforçamos ainda que os resultados desta avaliação em larga escala, serão trabalhados juntos aso 
alunos e famílias para o desenvolvimento das competências e habilidades do ano 2021. 

Confiantes em que a Escola e a Família sejam corresponsáveis nesse processo de formação de nosso 
aluno Marista, contamos com a participação e envolvimento de todos. Juntos, produziremos sempre mais 
conhecimento. 

 
 

Atenciosamente, 

 
 

 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 

 
 

COMUNICADO 036/NAP 

http://simulados.estuda.com/

