
 
 

Esteio, 08 de outubro de 2021.                     

  Comunicado 194/2021. 

Estimados pais e/ou responsáveis do Ensino Fundamental II: 

 

 Em conformidade com nosso calendário escolar, informamos que dia 16 de outubro 

é sábado letivo para os/as estudantes do Colégio La Salle Esteio. Dessa forma, neste dia, 

os/as estudantes do Ensino Fundamental II realizarão o 2º Simulado FTD. A atividade 

ocorrerá em formato remoto, ou seja, os/as estudantes realizarão o simulado no ambiente 

de suas casas. 

 Assim, neste dia (16 de outubro), o/a estudante deve acessar a sala de aula da 

Coordenação Pedagógica, a partir das 8h e a Equipe Pedagógica direcionará as 

instruções. Reforçamos que, este é um sábado letivo, portanto, a presença dos/das 

estudantes é obrigatória e será registrada como frequência escolar. 

 O/a estudante será dispensado/a das atividades do dia após a conclusão do exame. 

No entanto, o/a aluno/a deve atentar-se ao tempo mínimo de prova da sua respectiva série, 

correndo o risco de o exame não ser considerado, caso o tempo mínimo não seja cumprido. 

 É imprescindível ressaltar a importância da prática de realização do Simulado, uma 

vez que essa ferramenta oportuniza ao estudante a vivência de uma experiência 

enriquecedora, pois permite que ele/a se aproprie da linguagem dos itens, a fim de se 

familiarizar previamente com o exame e colabora para que ele/a tenha autonomia para 

administrar o tempo de prova, assim como os desafios impostos pelo cansaço natural que 

pode ocorrer durante o exame. 

 Abaixo, seguem algumas orientações para a realização do Simulado no ambiente 

on-line: 

➢ O/a estudante deverá estar conectado/a, com a câmera aberta e o microfone 

mutado durante toda a realização do exame. 

➢ Deve reservar um lugar tranquilo, confortável e silencioso para realizar a prova. 

Manter-se isolado e concentrado, neste momento, fará toda a diferença no seu 

resultado. 

➢ Atentar-se ao tempo mínimo e ao tempo máximo de duração da sua prova. 

➢ Certificar-se de que o lugar onde realizará a prova possui sinal de internet estável e 

com boa qualidade. 

➢ Ter um papel para rascunho e uma caneta esferográfica preta de corpo transparente 

ao seu lado. Anotar as dúvidas e observações pode ajudá-lo/a em algum momento. 

 

 



 
 

 

O Simulado tem duração de 4 horas para todos os anos, tendo em vista que, assim, 

poderemos manter uma real experiência para o/a estudante quanto ao tempo de prova e, 

também, uma maior preservação das informações colhidas pelo instrumento avaliativo. 

Dessa forma, clique aqui e consulte as disciplinas, bem como também, a quantidade de 

questões correspondentes a cada ano. 

 

 Atenção: o principal objetivo de uma simulação como esta é familiarizar o/a 

estudante com o formato da prova do Enem, preparando-o/a para a aplicação do exame 

oficial. Além disso, em muitos momentos, 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. Nesse sentido, o uso do simulado como instrumento de 

aferição de nota ao estudante, não é recomendável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 

https://drive.google.com/file/d/1mrnR1bdeDbLQ0j-6BCxteSRLss012hvp/view?usp=sharing

