Prezados Pais e/ou Responsáveis,
No dia 11 de abril de 2018 , acontecerá nosso primeiro simulado para os 7º anos,
desenvolvido pela empresa Evolucional, especializada nesse campo.
Essa aplicação tem como objetivo fazer um diagnóstico do desenvolvimento do
Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Será aplicada
às turmas do 4º e 7º ano do Ensino Fundamental.
Sua matriz é alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e segue um
modelo de avaliação idêntico à Prova Brasil. Por meio desse prognóstico é possível ter
uma leitura abrangente do nível de proficiência dos estudantes. Além disso, no final do
processo, são gerados relatórios exclusivos, com o detalhamento dos resultados e
interpretação pedagógica, servindo de base para a tomada de decisões estratégicas
visando um bom resultado em exames importantes, como Enem e vestibulares no futuro.
Os relatórios gerados pelo Diagnóstico do Ensino Fundamental Evolucional
apresentam indicadores como distribuição de alunos por proficiência, nível em cada uma
das disciplinas aplicadas no exame, habilidades de mais destaque e aquelas que
precisam ser mais bem trabalhadas.
Abaixo, elencamos alguns pontos importantes sobre o simulado:
● Matriz SAEB - Modelo de avaliação idêntico à Prova Brasil;
● Adequação à nova BNCC - Conteúdos alinhados à nova Base
Nacional Comum Curricular;
● Correção pela TRI - Comparabilidade e diagnóstico mais completo;
● Ranking PISA - Evolução de desempenho no ranking internacional;
● Interpretação pedagógica - Detalhamento com os aspectos
pedagógicos das questões;
● Detalhamento de desempenho - Diagnóstico com aspectos positivos e
que necessitam de atenção.
Ressaltamos que o Simulado valerá até 1,5 (um ponto e meio) no
cômputo da média global do 2º Trimestre em APD’s.
Data:
Números de
questões:

11 de abril - quarta feira
Português
26

Matemática
26

Formato do
simulado:

As questões são de múltipla escolha, com quatro
alternativas de resposta cada, para provas do 4º ao 9º ano
do Ensino Fundamental.

Duração:

4 aulas seguidas. Neste dia, os alunos poderão trazer

lanches para comer durante a aplicação do simulado.

Contamos com a presença de todos os alunos!

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

