
                   
 
              Curitiba, 26 de abril de 2018. 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis Legais. 

 

  As Unidades Educacionais do SAGRADO – Rede de Educação propõem a seus educandos do 

Ensino Médio, Provões e Simulados de vestibulares, para inseri-los adequadamente no contexto 

educacional e social dos dias atuais.  

Com a certeza de fornecer uma formação humanista cristã consistente, conjugamos duas metas 

relativas à área cognitiva: a aquisição de conceitos científicos e o emprego desses conceitos como 

ferramentas de compreensão e interpretação do mundo. 

Aliada a essas metas, está a formação dos educandos com as habilidades necessárias para sua 

realização como ser humano, em um processo permanente de fortalecimento de competências pessoais.  

Com essas perspectivas, colaboraremos para que façam opções livres e acertadas no campo 

profissional e pessoal, independentemente do processo seletivo que participarem.  

Os Simulados e Provões serão aplicados trimestralmente a todos os educandos do SAGRADO – 

Rede de Educação.  

 

PROVÕES: 

 

Os Provões serão aplicados para as turmas das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio nos 3 primeiros 

horários de aula. O Provão acontecerá trimestralmente em 5 etapas: 

 

1º trimestre  

Do dia 07/05 ao dia 11/05 

 

 2º trimestre  

Do dia 23/08 ao dia 29/08 

 

3º trimestre  

Do dia 26/11 ao dia 30/11 

 

Gabaritos  

Serão disponibilizados a partir das 17h no site: www.redesagradosul.com.br 

  

SIMULADOS 

 

1º trimestre 

Dia 03/05: EM 1, EM 2 e EM 3 – Período Integral da Manhã 

Dia 04/05: EM 1 – Aula Normal / EM 2 e 3 - Período Integral da Manhã 

 

 

 

 

http://www.redesagradosul.com.br/


2º trimestre 

Dia 17/08: EM 1, EM 2 e EM 3 - Período Integral da Manhã 

Dia 18/08: EM 2 e 3 – Das 08h às 13h 

 

3º trimestre 

Dia 05/10: EM 1, EM 2 e EM 3 - Período Integral da Manhã 

Dia 06/10: EM 2 e 3 – Das 08h às 13h 

 

 
Estrutura: 
 
Caderno 1 – Redação / Linguagens e suas Tecnologias / Ciências Humanas e suas 
tecnologias 
 
Caderno 2 – Matemática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias 
 
1ª série – Caderno 1 – 44 questões de múltipla escolha + Redação 
              - Caderno 2 – 46 questões de múltipla escolha 
 
 
2ª série – Caderno 1 – 60 questões de múltipla escolha + Redação (1º dia) 
   - Caderno 2 – 60 questões de múltipla escolha (2º dia) 
 
 
3ª série – Caderno 1 – 90 questões de múltipla escolha + Redação (1º dia) 
   - Caderno 2 – 90 questões de múltipla escolha (2º dia) 
 
 
 
Importante 

 Os Simulados têm valoração de até 10 pontos por Área do Conhecimento (Humanas, Natureza, 

Linguagens e Matemática), acrescidos na média do trimestre dos Componentes Curriculares. 

 A nota será visualizada na WEB no campo ‘ajuste’ de cada Componente Curricular.  

 
 
Gabaritos  
Os gabaritos e questões comentadas serão disponibilizados na semana posterior à realização do 
simulado pelos canais de comunicação da FTD Sistema de Ensino, site: 
http://www.ftdsistemadeensino.com.br/  
 

 

 

Atenciosamente, 

Serviço de Orientação Pedagógica 

 

http://www.ftdsistemadeensino.com.br/

