
 

 
Natal, 10 de junho de 2022. 

 
A avaliação é pratica pedagógica que tem como pressuposto o diagnóstico 
contínuo e reflexivo de elaboração e decisão no desenvolvimento do currículo 
e no espaço-tempo de ensino-aprendizagem.  

(Projeto Educativo Brasil Marista, p. 84). 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Colégio Marista de Natal realizará o Simulado FTD como mais uma proposta de intervenção 

pedagógica. Essa ação oportunizará aos nossos educandos a possibilidade de vivenciar uma ação avaliativa, 
formulada em uma proposta de múltipla escolha, na qual averiguará os conhecimentos até então 
estudados/aprendidos, por meio do SIMULADO MARISTA / FTD 2022 – DO 5º AO 7ºANO. 

De acordo com o nosso Projeto Educativo Brasil Marista, as estratégias e os instrumentos avaliativos, em 
relação aos tempos e aos movimentos de ensinar e aprender, devem ser diversificados, diferenciados, 
coerentes e adequados, de forma a garantir a qualidade da educação, servindo para a análise e para a 
compreensão das estratégias de ensino-aprendizagem. 
 
DATA DA APLICAÇÃO DO SIMULADO: 14 de junho 
PÚBLICO: Alunos do 5º ao 7º ano matriculados no Colégio Marista de Natal. 
HORÁRIO: nos 3 últimos horários de aula. 
 
OBS.: os alunos que forem concluindo o simulado serão liberados para irem para casa. 

 
Para a Proposta Avaliativa, os alunos trabalharão, sob o acompanhamento dos professores, com um 

caderno de questões e um cartão-resposta, contendo questões de múltipla escolha com 05 alternativas. Os 
conteúdos da prova contemplam os seguintes componentes: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História e Geografia. Por sua vez, salientamos que a proposta de redação e artes será destinada aos 
estudantes do 6º e 7º ano. 

  
No dia da aplicação do simulado, os estudantes trabalharão com: 

• 5º Ano do Ensino Fundamental - 25 questões  

• 6º Ano do Ensino Fundamental - 30 questões e Redação  

• 7º Ano do Ensino Fundamental - 35 questões e Redação 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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