
 

 

 

Aos alunos, Pais e/ ou Responsáveis dos alunos do Ensino Médio 

 
Como parte integrante das atividades preparatórias para os grandes vestibulares, 

com ênfase no ENEM, e afirmando nosso compromisso de apoiar o processo de 

aprendizagem dos estudantes durante o período de isolamento social, vimos, por meio 

deste, comunicar aos alunos e às famílias a realização FACULTATIVA do 1º SIMULADO 

ENEM NACIONAL DA FTD, muito importante, pois além de avaliar os conhecimentos 

adquiridos, estarão participando de um simulado de referência nacional. As provas 

elaboradas para a aplicação serão inteiramente online, mas seguem a mesma qualidade e 

estrutura das aplicações presenciais dos Simulados Enem da FTD Educação. 

Os discentes da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio terão a oportunidade de participar 

de duas aplicações online com correção pela TRI (Teoria de Resposta ao Item). Abaixo 

você encontrará informações importantes sobre o calendário das provas e, também, sobre 

a navegação na plataforma. 

Acredite! Participe! Permita-se “testar” seus conhecimentos no intuito de uma 

avaliação “formativa”, na certeza que somos “eternos aprendizes”. Com os erros 

você aprende na busca do “querer” e “aprimorar” os seus conhecimentos, daí a 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. 

 

Ademais serão computados 1,0 (um ponto), na prova da referente unidade para os 

estudantes que realizarem completamente as quatro provas disponíveis no Simulado 

(Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática) e também 

a Redação. 

O nosso calendário já está pronto: 

Disponibilização das senhas de acesso 

para os estudantes 

12/06 

Realização das provas Período de 19/06 a 27/06 

Resultado parcial  28/06 

 

Nessa modalidade os estudantes tem autonomia para fazer seu calendário 

observando o período, inclusive escolher o caderno de provas, por Área do Conhecimento, 

que deseje realizar primeiro. 



Após a realização da prova, os estudantes poderão acessar os resultados, relatórios 

e ferramentas diretamente na plataforma conforme calendário. Desta maneira, a resolução 

comentada das questões estará disponível ao estudante assim que a escola liberar o 

gabarito em plataforma. O resultado da Redação (correção), será disponibilizado no prazo 

de até 15 dias após o envio da produção. Salientamos que as médias de desempenho dos 

estudantes, e, também as notas individuais em cada área do conhecimento não sofrem 

alterações com a publicação do resultado final.  

 

Para consultar o Login e Senha de acesso a plataforma do 

Simulado Online para o ENEM, entre no site institucional através do link: 

portal.colegiosantissimo.com.br/consulta_ftd_simulado. Será necessário 

ter em mãos o seu número de Matrícula em nossa instituição. 

O número de matrícula consta na sua carteirinha de identificação do estudante (a mesma 

de acesso à instituição), ou no Boleto no Campo nº do documento (os 6 primeiros dígitos). 

 

Após obter o Login e Senha, você poderá acessar a Plataforma para visualizar 

o ambiente do Simulado Online. Diante disto, preparamos para você um manual de 

instruções para navegação na plataforma. 

 

 
 

Os são desenvolvidos para você treinar seus conhecimentos em relação ao 

conteúdo da prova e sua preparação nos aspectos físicos e emocionais necessários para 

o grande dia. Para que tudo ocorra bem, preparamos algumas dicas: 
 

 

         Colégio Santíssimo Sacramento rumo aos Simulados!  

 

Não deixe de participar! 

 

Carinhosamente,  

Seus Professores e Coordenação Pedagógica. 

http://portal.colegiosantissimo.com.br/consulta_ftd_simulado
http://portal.colegiosantissimo.com.br/consulta_ftd_simulado/arquivos/manual_instrucoes_estudantes.pdf
http://portal.colegiosantissimo.com.br/consulta_ftd_simulado/arquivos/dicas.pdf

