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Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020. 

 
Assunto: Acesso Simulado online 
 
 
Estimadas Famílias, 
 

 De acordo com o comunicado que foi encaminhado no dia 14 de agosto, as datas do Simulado serão nos dias 26 e 

27 desse mesmo mês. Será mais um instrumento avaliativo que nos permitirá o acompanhamento criterioso do processo de 

aprendizagem. E é com esse objetivo, de mensurar e acompanhar a evolução de nossos estudantes, que estabelecemos uma 

parceria com a editora SM, responsável pela elaboração dos simulados diagnósticos. Os resultados dessas avaliações 

diagnósticas produzem um conjunto de informações bastante relevantes para o planejamento pedagógico da escola.  

 Gostaríamos de contar com o apoio e atenção de todos, no sentido de não permitir que seu(sua) filho(a) se 

ausente e se aproprie do acesso ao sistema da avaliação conforme as informações abaixo: 

 O usuário e senha do estudante para acesso à plataforma FORMAR já está liberado. Basta 

acessar https://formar.smbrasil.com.br/local/sitelogin/ . Não precisa se cadastrar. 

 O usuário e senha de cada estudante é composto pelas letras “rvc” seguidas do número de matrícula do aluno, 

como por exemplo: rvc22954812 . 

 O Simulado-teste estará liberado entre 17/08 às 14h e 20/08 às 22h, com uma hora de duração. Cada estudante 

poderá testar o ambiente em que ocorrerá a avaliação. Será muito importante que participem dessa dinâmica para que se 

familiarizem com esse ambiente virtual. 

 Nos dias 26 e 27 as professoras acompanharão as turmas no momento da avaliação. Não haverá aula. As equipes 

estarão abertas com 10 minutos de antecedência. 

 Caso o sistema seja interrompido por falta de energia ou internet e o estudante não tiver finalizado a avaliação, 

tudo o que estiver feito será salvo. Basta logar novamente que poderá continuar a atividade de onde parou. 

 Caso termine o tempo sem ter finalizado a avaliação, o sistema bloqueia, automaticamente, o acesso e salva as 

questões feitas.   

 Os estudantes deverão se apresentar com a blusa do uniforme, com a câmera aberta durante toda a avaliação e 

com o microfone desabilitado. 

 

 Por se tratar de uma avaliação diagnóstica, solicitamos aos responsáveis que não façam nenhum tipo de 

intervenção durante a atividade.  

 Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos! 

                                   

 

 

Mônica Carvalho 
Coordenadora Pedagógica 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 
Orientadora Educacional 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 
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