
 

 
 

 

Centro Educacional Sesc Cidadania 

Comunicado 052/2021 

Simulado 1º trimestre – Orientações para os alunos 
 

Goiânia, 07 de abril de 2021. 

 

 

Olá, queridos alunos! 

 

O Simulado do 1º trimestre está chegando e, para uma realização satisfatória, vejam 

algumas informações importantes: 

 

1. Atenção!!! Um ponto importantíssimo, antes do simulado: Publicaremos, no Teams, 

um vídeo sobre a Teoria de Resposta ao Item e um documento em PDF (Manual Simulado 

– Estudante Sesc – parceria FTD). Vocês devem assistir ao vídeo e ler os materiais, pois neles 

estão as orientações de acesso à plataforma, ao simulado, bem como os ajustes que 

devem ser feitos no seu computador e a explicação do que é a correção das questões, 

por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

 

2. Será um simulado on-line, disponibilizado na plataforma Estuda.com; 

 

3. Data: 09 e 10/04 (sexta-feira e sábado); 

 

4. Não se esqueça de se programar nestes dias. Isso, mais do que nunca, exigirá de você 

um lugar adequado para leitura e interpretação das questões. Portanto, organize-se para 

lanchar em momento apropriado, não se esqueça de que o café da manhã é 

completamente necessário para se manter com atenção durante a realização do simulado! 

 

5. Horários: 

 

1ª série: 

- Dia 09/04, das 8h50 às 12h20 (3h30 de duração); 

- Dia: 10/04, 9h20 às 12h20 (3h de duração). 

 

2ª série: 

- Dia 09/04, das 8h10 às 12h20 (4h10 de duração); 

- Dia: 10/04, 8h40 às 12h20 (3h40 de duração). 

 

3ª série: 

- Dia 09/04, das 7h30 às 13h (5h30 de duração); 



 

 
 

- Dia: 10/04, 7h30 às 12h30 (5h de duração). 

 

Observação: Atentem que os simulados iniciarão mais tarde que o habitual em 

relação às aulas, para que você possa acessar com tranquilidade a plataforma e o 

simulado. Tenha em mãos o seu e-mail sescgoon. Caso tenha alguma dificuldade, 

estaremos de plantão, tanto os professores quanto a orientação educacional e 

coordenação, a partir das 7h. Não deixe para a última hora. 

 

6. Conforme consta no roteiro semanal, o simulado vai ser aplicado da seguinte maneira: 

• 1ªs séries, são 90 questões e a redação, 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui 

redação) e Ciências Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

• 2ªs séries: 120 questões e a redação; 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui 

redação) e Ciências Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

• 3ªs séries, são 180 questões e a redação; 1º dia: Linguagens e Códigos (inclui 

redação) e Ciências Humanas, e 2º dia: Matemática e Ciências da Natureza; 

- Nos dias 09 e 10/04, a nossa atividade pedagógica será o simulado, então não haverá 

aulas. 

 

7. A nota bônus que você alcançar no Simulado será acrescida na média do 1º trimestre, 

em todas as disciplinas, exceto Educação Física. Você pode atingir de 0,0 (zero) a 1,0 (um) 

ponto, de acordo com a quantidade de questões que acertar, mas o mais importante é que 

estamos fazendo uma simulação para a prova do Enem. Aproveite esta oportunidade e faça 

um ótimo Simulado Enem do Ensino Médio! 

 

 

Equipe pedagógica do Ensino Médio 

 


