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Comunicado Nº 42/2021 

NAP IV  Pré-Médio e Ensino Médio 

Recife, 04 de agosto de 2021. 

 

SIMULADO SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO / FTD EDUCAÇÃO (MODELO SAEB) 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRÉ-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) do 9º ano do Ensino Fundamental para as provas do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), realizaremos o Simulado do Sistema Marista de Educação/FTD 

Educação. 

Esse simulado (Modelo Prova SAEB) será aplicado, exclusivamente, na modalidade presencial, nos 

próximos dias 09 e 10 de agosto de 2021, e, com ele, teremos um importante instrumento diagnóstico 

estruturado para viabilizar, de acordo com os indicadores de desempenho apresentados no resultado, o 

estabelecimento de planos de intervenção para que os(as) estudantes possam alcançar as expectativas de 

aprendizagem descritas na matriz SAEB.  

Neste contexto, destacamos a importância de o(a) estudante 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, para a AV1 da III Etapa, condizente com a média de proficiência 

obtida por ele(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.  

 

DATAS/HORÁRIOS TEMPO DE PROVA ÁREAS 

09/08 

9h15 às 12h25 
3h10 

Linguagens e Humanas 

52 questões + redação 

10/08 

10h15 às 12h25 
2h10 

Ciências da Natureza e Matemática 

52 questões 
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OBSERVAÇÕES: 

 

1. AULAS: nos dias do Simulado, as primeiras aulas serão dadas normalmente.  
 

2. QUESTÕES DAS PROVAS: são de múltipla escolha, com quatro alternativas de resposta, sendo que 

apenas uma está correta. 
 

3. RESPOSTAS DAS QUESTÕES: deverão ser assinaladas no cartão-resposta APENAS COM CANETA 

ESFEROGRÁFICA DE TINTA PRETA de acordo com o exemplo apresentado no próprio cartão. 
 

4. PLATAFORMA  http://simuladosftd.com.br/ 
 

5. LOGIN DE PRIMEIRO ACESSO: RE (Registro Educacional). 
 

6. SENHA DE PRIMEIRO ACESSO: Marista@210xxxxxx (após o @ é o número de matrícula)  
 

OBS.: Após o primeiro acesso, o usuário pode cadastrar e associar um e-mail para acesso pessoal e 

personalizado. 
 

7. GABARITO: será disponibilizado no primeiro dia útil após o segundo dia de aplicação das provas, ou 

seja, 11 de agosto de 2021. 
 

8. ACESSO AO RESULTADO: após a divulgação do gabarito na plataforma on-line da prova, o(a) 

estudante poderá verificar a resolução comentada de todas as questões da prova. Isso o(a) ajudará a 

compreender onde errou, melhorando assim sua performance para as próximas provas.  
 

9. RESULTADO FINAL: será baseado na Teoria de Resposta ao Item (TRI), com as notas na mesma régua 

do SAEB, a correção da redação e os relatórios de desempenho dos(as) estudantes, considerando os 

níveis de proficiência e divulgado, na plataforma, até o dia 13 de setembro de 2021. 

 

Entendendo que esta prova é de grande valia para o percurso escolar dos(as) estudantes 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 

 

http://simuladosftd.com.br/

