
 

 

 

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2020 

“Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido” 
Ellen G. White 

Senhores Responsáveis,  
ORIENTAÇÕES SOBRE O SIMULADO 

 A Rede Adventista através do Portal CPB Educacional fornece aprendizagem completa, lúdica e equilibrada 

para os nossos alunos. Nós acreditamos que o segredo para o sucesso é a dedicação ao estudo e o foco no objetivo 

no qual se quer chegar. Por isso, dentro do Portal CPB Educacional encontramos a ferramenta CPB Provas. Um link 

que nos permite aplicar simulado on-line, sem sair do portal, pois acreditamos que para treinar, os simulados são 

grandes aliados que ajudam os alunos perceberem seus pontos fortes e fracos além, é claro, de preparar 

psicologicamente para uma prova longa, com bastante leitura e que exige concentração ao máximo.  

 É com esses olhos que os nossos estudantes devem enxergar os simulados. Já a equipe técnica pedagógica 

da escola através do resultado desse simulado organiza junto a equipe docente a restruturação do Plano de ensino 

remoto. Com base nas aulas via zoom, atividades postadas na plataforma E-class e o resultado do simulado é 

possível traçar um panorama de como os alunos estão apoderando-se do conhecimento.  O resultado deve ser uma 

amostra daquilo que se deve estudar mais, do que é preciso prestar mais atenção ou se o grande problema da 

prova está na falta de concentração. Também é possível começar a controlar o tempo e o nervosismo.  

 Não é porque estamos aplicando o simulado de forma remota que podemos relaxar no momento de 

realização do mesmo. Descobrir as dificuldades enquanto se faz o simulado é muito melhor do que descobrir 

quando se está fazendo o vestibular de verdade, pois ainda haverá tempo de redefinir metas e estratégias. Por isso, 

determine o horário e o local mais tranquilo de sua casa para que o aluno tenha condições de realizar com o máximo 

de concentração e seriedade possível.  

Sendo assim, a aplicação do nosso 1º simulado on-line se dará da seguinte forma: 

  

  Uso da ferramenta CPB provas.  

 

Como acessar: 

1. Acessar o site https://login.cpbedu.me 

2. Dentro do Portal CPB Educacional no lado esquerdo da tela clica em serviços (seta vermelha); 

3. Aparecerá a ferramenta.                      Clica nesse ícone (seta amarela);           

              

 

 

 

 

 

https://login.cpbedu.me/


 

 

4. Estamos quase lá !! Essa tela aparecerá para você.  

 

Clique nesse retângulo azul (seta vermelha). O simulado está dentro da turma do seu filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. O simulado está dividido para ser aplicado em 3 dias. Conforme calendário abaixo: 

 

 

6.  Basta clicar em  

 

 

7. Na sequência clique em  

 

 

 

 

8. Agora, é só ter                                    e responder às questões com paciência!! 

 

 

9. Enfim, simulado respondido é hora de finalizar. Assim quer terminar de responder o simulado você 

precisa clicar em: 

 

Nota: Essa imagem aparece no final da página depois da última questão. Precisa clicar nela no final. 

 

                                  Agora sim, concluiu o simulado !!!   

 

 

 

Simulado do 1º dia: Português e matemática 

Simulado do 2º dia: Matemática e Geografia 

Simulado do 3º dia: Inglês e Ciências (Física e 

Química – 9º ano) 



 

CALENDÁRIO DO SIMULADO ON-LINE 

Data  e turma Disciplina 
Quantidade de 

Questões 

Horário disponível 
para fazer o 

simulado 

Horário do suporte 
técnico disponível 
para a turma (TI) 

22/05/2020 

Sexta-feira 

6ª ao 9º ano 

Português 

História 

 

10 de cada 
disciplina 

11h às 16h30 
6º ano 

12h às 13h30 

 

7º ano 

14h às 15h30 

 

8º  e 9º ano 

16h às 17h30 

 

25/05/2020 

Segunda-feira 

6ª ao 9º ano 

Matemática 

Geografia 

 

10 de cada 
disciplina 

12h às 18h 

26/05/2020 

Terça-feira 

6ª ao 9º ano 

Inglês 

Ciências 

Física e Química - 9º 
ano 

 

10 de cada 
disciplina 

12h às 18h 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Horário: O simulado estará disponível a partir de 11h até às 

16h30 na sexta-feira(22/05) e de 12h as 18h nos dias 25 e 26/05,  no 

portal CPB educacional na ferramenta CPB Provas. 

 Data: O simulado acontecerá entre os dias 22 e 26 de maio de 

2020. 

 Lanche: Para evitar o deslocamento do aluno no momento da realização do simulado, já deixe garrafinha de 

água e um lanchinho, se for preciso, próximo a ele. 

  Disciplinas: 6º ao 9º ano – Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e Inglês; 

 Suporte técnico: Ozikellen, nossa TI, estará dentro do horário combinado tirando dúvidas. Importante que você 

já entre em contato com ela com antecedência para resolver dúvidas de acesso ao CPB provas. Não deixe para 

o dia do simulado. Na segunda-feira, 18/05/2020, faremos com os alunos o passo a passo de como acessar e o 

cadastro deles no CPB provas. Verifique se o aluno aprendeu mesmo. Qualquer dúvida, precisa entrar em 

contato com a Ozikellen ou com a Eliza.  



 

 Gabarito: Disponibilizaremos 15 dias após a conclusão do simulado.  

 Aparelhos eletrônicos: É proibido usar qualquer meio de consulta eletrônica para pesquisa durante a realização 

do simulado.  

 Início da aplicação do Simulado no CPB Provas: a partir de 11h na sexta-feira(22/05) e 12h nos dias 25 e 26/05. 

 Término do simulado no CPB provas: 18h, com exceção da sexta-feira que o término é às 16h30. 

 Conteúdo do simulado: enviado no anexo. São conteúdos que foram abordados de forma remota.   

 Apoio técnico: Atenderemos os alunos com dúvidas na plataforma nos seguintes horários: 

6º ano 
12h às 13h30 
 
7º ano 
14h às 15h30 
 
8º  e 9º ano 
16h às 17h30 

 

 

 

 

 

Eliza Barros Ferreira Nogueira 

Coordenadora Pedagógica 

 

 

 


