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COMUNICADO Nº 20/2021 

NAP III  Ensino Fundamental 

Recife, 07 de maio de 2021. 

SIMULADO MARISTA   

(6º ao 8º ANO) 

 

Marcelino Champagnat 

  Prezada família Marista São Luís:  

 

 Com o objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem dos(as) nossos(as) educandos(as) 

do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, realizaremos, no período de 20 a 24/05, o Simulado Marista, 

visando possibilitar ritmo e aproximação com os estilos de avaliação de larga escala que eles(as) 

vivenciarão no Ensino Médio, já iniciando nessa etapa de ensino, anos finais do Ensino Fundamental, de 

forma gradual e estratégica para que conheçam e se apropriem com segurança e equilíbrio desses 

modelos avaliativos. 

Este simulado será realizado em três dias, abrangendo um total de 60 (sessenta) questões/itens, 

que serão distribuídas conforme cronograma abaixo.  

 

Primeiro dia: 20/05/2021  nas três primeiras aulas. 

• Língua Portuguesa (10 questões) 

• Matemática (10 questões)  

Segundo dia: 21/05/2021  nas três primeiras aulas. 

• Ciências (10 questões) 

• Inglês (10 questões) 

Terceiro dia:  

6º ano - 24/05/2021  nas três primeiras aulas. 

7º e 8º anos  22/05/2021 (sábado) Horário: 7h10 às 10h. 

• Geografia (10 questões) 

• História (10 questões) 

 Informamos que a referida atividade avaliativa valerá nota de 0,0 a 10,0 pontos, em cada 

componente curricular. Será um processo de nota em construção. A nota obtida no simulado será somada 

com a nota da AV1 e dividida por 2, gerando a nova nota de AV1 da segunda etapa letiva. Todas as questões 

do simulado serão de múltipla escolha, com alternativas, e o mesmo terá duração de 3 (três) aulas. Os 

conteúdos já seguiram através do roteiro pedagógico de maio e ratificamos junto a este comunicado. 

 Certos de que esta atividade contribuirá para o desenvolvimento das competências e habilidades 

necessárias ao processo de formação de nossos(as) educandos(as), colocamo-nos à disposição para 

quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Lucielma Ribeiro 

Vice-diretora Educacional 

Edmilson Pessoa 

Coordenador Pedagógico  NAP III 
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