
Colégio Vicentino da Imaculada Conceição 

Praia de Botafogo, 266 • Botafogo • Rio de Janeiro • CEP 22.250-145 

Tel.: (21) 3237-9750 • imaculadacic.com.br 

 

 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2021. 

Assunto: Acesso Simulado online 4º ano 
 

Estimadas Famílias, 

As datas do Simulado serão nos dias 25 e 26 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. O Simulado é uma 

avaliação em larga escala, pois toda a Rede Vicentina estará envolvida nessa mesma atividade. 

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 endereço para ter acesso à plataforma FORMAR é https://formar.smbrasil.com.br/local/sitelogin/ .  

Não precisa se cadastrar. 

 O usuário e a senha de cada estudante são compostos pelas letras “rvc” seguidas do número de 

matrícula do aluno, como por exemplo: rvc22954812 . 

 O Simulado-teste estará liberado a partir do dia 18, às 14h e se estenderá até o dia 20, às 22h. Cada 

estudante poderá testar como funciona o acesso à plataforma que ocorrerá a avaliação. Será muito importante 

que participem dessa dinâmica para que se familiarizem com esse ambiente virtual. 

 Nos dias 25 e 26, as professoras acompanharão as turmas no momento da avaliação. Será somente on- 

line. Haverá aula, on-line, a partir das 16h (dois últimos tempos). 

 As equipes estarão abertas com 10 minutos de antecedência. Será das 13h30 às 15h30. 

 Caso o sistema seja interrompido, por falta de energia ou conexão com da 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 bloqueará, 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. 

 Registrar no chat da professora-aplicadora alguma dúvida que possa surgir. 

 O Simulado será mais uma avaliação considerada para a composição de notas da etapa letiva. 

https://formar.smbrasil.com.br/local/sitelogin/
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CADERNO 1 – 25/08 

 

COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO 

LP Morfologia/Morfossintaxe: Concordância - substantivo , pronome e verbo 

LP Protocolos de leitura. Gênero: Verbete enciclopédico 

LP 
Reconstrução das condições de produção e recepção de textos. 
Gênero:Ingresso de cinema 

LP 
Estratégia de leitura: Localização de informações explícitas. Gênero 
Entrevista 

LP Protocolos de leitura. Gênero: Notícia 

LP Notícia 

LP Morfologia/Morfossintaxe: Concordância - substantivo , pronome e verbo 

HI A escravidão nos engenhos: vida na senzala 

HI A escravidão nas minas: trabalho e condições de vida 

HI A escravidão nas minas: trabalho e condições de vida 

HI 
A escravidão nas cidades Registros: O santo do pau oco Leitura de imagem: 
Fotos de trabalhadoras escravizadas no Brasil do século XIX 

HI Formas de resistência à escravidão: formação de quilombos 

HI rabalhadores livres: o que faziam e os mascates 

HI 
Os holandeses no Brasil e as transformações no Nordeste Leitura de 
imagens: Pinturas de Albert Eckhout sobre o Brasil 

HI O trabalho nas fazendas de gado 

HI Os missionários e as missões jesuíticas 

HI Os bandeirantes 

HI Resistências indígenas 

GE Espaço rural 

GE Diversidade cultural no espaço rural 

GE Produção de alimentos 

GE Êxodo rural 

GE Êxodo rural 

GE Luta pela terra no campo 

GE As diferenças entre as cidades 

GE Desigualdade social urbana 

GE Técnicas de produção 

GE Tipos de mapas 

GE Produção artesanal 
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CADERNO 2 – 26/08 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 
 

Atenciosamente, 

 
Renata Batista 

Coordenadora Pedagógica 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 

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

 

COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO 

CI Atividade agrícola e ambiente 

CI Os seres vivos se relacionam 

CI Os seres vivos se relacionam 

CI Os seres vivos se relacionam 

CI Camuflagem e mimetisto 

CI 
Utilização de microorganismos no manejo do solo e no ambiente 
agrícola 

CI Importância dos microorganismos na cadeia alimentar 

MA Diferentes maneiras de multiplicar. 

MA Propriedades da multiplicação 

MA 
Composição e decomposição de números naturais por meio de adições 
e multiplicações 

MA Leitura e interpretação de tabelas e de gráfico de barras duplas 

MA Ideias de ângulo 

MA Ângulo reto 

MA Identificação, descrição e elaboração de trajetos 

MA Movimentação na malha 

MA 
Leitura e interpretação de tabela de dupla entrada e de gráfico de 
barras duplas 

MA Diferentes maneiras de dividir 

MA Divisão com divisor de dois algarismos 


