
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 5º 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 Fábula 

LP Morfologia: Conjunção 

LP 
Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/ Acentuação Paroxítonas e 
proparoxítonas 

LP 
Reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Gênero 
anúncio publicitário 

LP Protocolos de leitura. Gênero Anúncio publicitário 

LP Morfologia:Palavras derivadas por adição de prefixo e de sufixo 

LP Protocolos de leitura. Gênero ANEDOTA 

LP Conto 

LP 
Reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Gênero 
Fábula 

LP Protocolos de leitura. Gênero Fábula 

HI O conceito de Estado 

HI Mesoamérica e região Andina: características físicas 

HI Povos mesoamericanos: teotihuacanos, maias e mexicas 

HI Povos andinos: formação do Império Inca 

HI Povos andinos: formação do Império Inca 

HI 
Arquitetura e agricultura inca (aquedutos, estradas, chinampas, ruínas de 
Machu Picchu) Diversidade cultural: Costumes do povo indígena Q&rsquo;ero 
(Peru) 

HI 
Arquitetura e agricultura inca (aquedutos, estradas, chinampas, ruínas de 
Machu Picchu) Diversidade cultural: Costumes do povo indígena Q&rsquo;ero 
(Peru) 

HI Situação dos povos indígenas da América do Sul (caso dos Guarani, da Bolívia) 

HI 
Povos indígenas do Brasil (panorama político e social equestão das Terras 
Indígenas) 

HI 
Desenvolvimento do Império Egípcio (formação do Estado, religião e 
sociedade egípcios) 

HI 
A escrita egípcia. Registros: Mumificações Leitura de imagens: Pinturas do 
Egito Antigo sobre a produção de linho 

HI 
A escrita egípcia. Registros: Mumificações Leitura de imagens: Pinturas do 
Egito Antigo sobre a produção de linho 

HI A África Antiga para além do Egito Antigo 

HI Características do Império de Cuxe 

HI As origens da influência das culturas africanas no Brasil 

HI Comunidades de remanescentes quilombolas 

HI Expressões religiosas afrobrasileiras 

HI A população negra no Brasil atual. Registros: Poema de autoria quilombola 

GE Formação das cidades brasileiras 

GE Formação das cidades brasileiras 

GE Participação social 

GE Cidade e meio ambiente 

GE Relações entre as cidades 

GE Cidade e meio ambiente 
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CADERNO 2 – 26/08 

COMPONENTE CURRICULAR CONTEÚDO 

CN O ambiente e a saúde da população 

CN Saneamento básico 

CN O ambiente e a saúde da população 

CN Alimentação saudável 

CN Obsidade e desnutrição 

CN Digestão 

CN Respiração, circulação e excreção 

MA Corpos redondos e poliedros 

MA Ampliação e redução de figuras 

MA Coordenadas cartesianas 

MA Adição de Frações 

MA Leitura e interpretação de tabela simples e de dupla entrada 

MA 
Propriedades da igualdade, a noção de equivalência e problemas 
envolvendo a partilha de um todo em duas partes proporcionais 

MA Divisão com trocas 

MA Propriedades da igualdade e noção de equivalência 

MA Leitura, interpretação e elaboração de gráfico de linhas 

MA Noções de fração: representação, leitura e escrita 

MA Comparação de frações 

MA Multiplicação e divisão de frações 

MA Porcentagem 

MA Noção de probabilidade 

 

 

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 

 

GE O trabalho no Brasil 

GE Tipos de energia 

GE Desenvolvimento tecnológico e trabalho 

GE Diferenças no território 


