
 

Comunicado Nº 26/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 06 de abril de 2021. 

 

SIMULADOS SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO / FTD EDUCAÇÃO  

ENSINO MÉDIO 

 

Prezada Família/Estimado(a) Estudante: 
 

 Dando continuidade à ação do Colégio Marista São Luís em prol da excelência acadêmica e da 

preparação de nossos(as) educandos(as) a longo, médio e curto prazos para o Enem, realizaremos o 

Simulado do Sistema Marista de Educação/FTD Educação voltado aos(às) educandos(as) de 1º, 2º e 3º anos 

do Ensino Médio. 

Esse simulado (Prova 1) será aplicado, na modalidade on-line, nos próximos dias 09 e 10 de abril 

de 2021, e, com ele, teremos um importante instrumento diagnóstico das competências e habilidades da 

Matriz de Referência do Enem que são desenvolvidas ao longo do ano letivo, com mensuração de 

resultados pela Teoria de Resposta ao Item  TRI, contribuindo para a aproximação e/ou treinamento do(a) 

educando(a) com os modelos de avaliação de larga escala. 

Neste contexto, destacamos a importância de o(a) educando(a) realizar as avaliações com 

compromisso e seriedade, mas que as cobranças desnecessárias sejam amenizadas, uma vez que poderão 

aparecer questões contemplando conteúdos, ainda, não trabalhados. Por isso, não será atribuída uma nota 

a esse simulado, mas, sim, uma pontuação condizente com a média de proficiência obtida pelo(a) 

educando(a) na prova de cada área do conhecimento e da redação. 
 

MÉDIA DE PROFICIÊNCIA PONTUAÇÃO 

500,00  599,00 0,5 

600,00  799,00 1,0 

a partir de 800,00  1,5 
 

O simulado compreende provas nas quatro áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. Cada prova terá itens objetivos calibrados com parâmetros 

definidos pela TRI, adequados à escolaridade do(a) educando(a). 
 

DATAS/HORÁRIOS TEMPO DE PROVA ÁREAS 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

09/04 

Das 12h às 22h 

1º ano - 3h30 Linguagens, 

Ciências Humanas e 

Redação 

44 itens  

+ 

redação 

60 itens 

+ 

redação 

90 itens  

+ 

redação 

2º ano  4h10 

3º ano  5h30 

10/04 

Das 8h às 18h 

1º ano  3h Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

46 itens 60 itens 90 itens 2º ano  3h40 

3º ano  5h 



 

PARA ACESSO AO SIMULADO, SIGA AS INFORMAÇÕES ABAIXO 

SITE: simulados.estuda.com 

LOGIN: 
nº de matrícula + código da escola (32077) com um ponto entre as duas 

informações (Ex.: 123456789.32077) 

SENHA: nº de matrícula 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. PLATAFORMA - a Plataforma estuda.com tem um sistema de monitoramento das saídas de tela do(a) 

educando(a), ou seja, se ele(a) mudar de tela/aba três vezes consecutivas por prova, o acesso será 

bloqueado e a coordenação pedagógica precisará liberar a prova novamente. 

2. TEMPO DE PROVA - o tempo de prova da avaliação de Linguagens, códigos e suas tecnologias 

contempla o tempo da redação. Neste sentido, o(a) educando(a) deverá se organizar dentro do tempo 

de aplicação para elaborar e enviar a sua redação junto com a prova de Linguagens, códigos e suas 

tecnologias. 

3. DIFICULDADE TÉCNICA - caso o(a) educando(a) tenha alguma dificuldade técnica (internet, energia 

etc.), durante o tempo de realização e/ou para encerrar a sua prova, entrar em contato, por e-mail ou 

pelo chat do Teams, com Marcelo Cruz, da Tecnologia Educacional (mfcruz@marista.edu.br) e/ou 

com as coordenações pedagógicas, Tâmara Regis (tcruz@marista.edu.br) e Luciano Barbosa 

(lbarbosa@marista.edu.br). 

4. MATERIAL DE SUPORTE, ANTES DA PROVA - importante lembrar que, antes da realização das provas, 

o(a) educando(a) deverá criar um ambiente adequado, tendo em mãos todo o material que poderá 

precisar (caderno ou folhas de papel, lapiseira, caneta...). 

5. ACESSO AO RESULTADO - Após cada prova, o(a) educando(a) terá acesso, na própria plataforma, a 

um relatório parcial com o resultado da prova realizada e, ao final das quatro provas, será 

disponibilizado o relatório final com o resultado geral alcançado por ele(a). A correção da redação 

será feita e devolvida, na plataforma, ao(à) educando(a), em até 15 (quinze) dias após a sua realização. 

 

Entendendo que este simulado é de grande valia para o percurso escolar dos(as) educandos(as) e, 

também, por fornecer dados para que possamos realizar um diagnóstico de como está a rotina de estudos 

de cada um(a) deles(as), queremos contar com o seu incentivo à participação comprometida e responsável 

do(a) seu(sua) filho(a). 

 

Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro Ana Cristina R. Santos 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP IV 
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