
                                                                                                               
Canoas, 07 de abril de 2022. 

Prezados Pais ou Responsáveis: 

Considerando a importância da preparação para Vestibulares e Enem, o Colégio La Salle Canoas 

oferece aos estudantes da 3ª Série do E. Médio a oportunidade de realizar nos dias 13 e 14 de abril, o 

Simulado FTD online 2022-1, cujas provas seguem a Estrutura do Enem, com correção pela teoria de 

resposta ao item.  O Simulado será realizado online, na modalidade presencial, utilizando os Chrome 

books e laboratórios. 

O principal objetivo de uma simulação como esta é familiarizar o estudante com o formato da 

prova do Enem, preparando-o para a aplicação do exame oficial. Os simulados são importantes 

ferramentas de análise diagnóstica para o estabelecimento de planos de ação individuais dos 

estudantes à luz de seus projetos de vida.  

Todos os simulados terão seus itens estruturados em consonância com as competências e 

habilidades da Matriz de Referência do Enem. 

Dia 04 de abril, os estudantes já estiveram reunidos com o assessor Paulo Lima da FTD, 

recebendo orientações sobre a importância dos simulados, como realizar o acesso à plataforma das 

provas e às devolutivas.  

 O Simulado comporá 2,0 pontos extras na nota da avaliação trimestral individual.  Lembrando que 

os estudantes devem usar o relatório de desempenho individual emitido após o simulado para avaliar 

pontos de dificuldade e de facilidade na compreensão dos temas, otimizando a preparação para o Enem.  

Os Professores acompanharão a aplicação do Simulado, terão acesso aos resultados e abordarão 

as questões em aula, qualificando a aprendizagem e a preparação para o Enem. 

Para realizar o Simulado Enem FTD online, os alunos serão orientados pela equipe de tecnologia, 

acessando a plataforma na qual já estão cadastrados e utilizando o e-mail institucional. 

Nossa equipe de tecnologia educacional estará disponível para apoiar os estudantes nos horários 

das provas, observando o cronograma de aplicação indicado na tabela abaixo. (7h30min às 12h50min). 

Segue o cronograma das provas do Simulado Enem FTD online 2022-1 - 

Datas Horários Área do Conhecimento 

13/04 

quarta- feira 

7h30min às 

12h50min 

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

14/04 

quinta-feira 

7h30min às 

12h50min 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Matemática e suas Tecnologias 

Obs.: As provas possuem indicação de tempo para a realização, variando de acordo com a série e número 

de questões. 
 

Atenciosamente,                                                                          

 Equipe Pedagógica. 


