
Porto Alegre, 20 de maio de 2021 

 
COMUNICADO 44/2021  
 
Assunto: Simulado PAAEB 
 
(Turmas do 6º ao 9º Ano E.F II) 
 
 
Senhores pais ou responsáveis, 
 
 
SIMULADO PAAEB 
 
O Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica – PAAEB  foi criado com o 
objetivo de retratar a realidade da qualidade acadêmica das unidades educativas do 
nível básico, através de informações que possam incentivar a adoção de medidas que 
promovam o crescimento acadêmico dos alunos da Rede Educacional Adventista. 
No dia 24 e 25/05, (segunda e terça-feira), realizaremos o I Simulado PAAEB para os 
alunos do 6º Ano ao 9º Ano E.F.I. A prova estará aberta a partir das 7h30min e ficará 
aberta por um período de 48h e o aluno poderá realizá-la no horário do contraturno 
escolar. A prova possui 40 questões (20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática). 
 
Importante: 
 

➢ Realize a avaliação em um ambiente confortável; 
➢ O tempo disponível para avaliação será de 04 horas; 
➢ O aluno só poderá encerrar a avaliação 60 min. após o início da mesma; 
➢ Para cada uma das questões são apresentadas 4 alternativas. Apenas uma 

corresponde a alternativa correta; 
➢ Proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico: calculadora, celular, tabletes 

entre outros; 
➢ Necessitando, utilize uma folha de rascunho em branco para os cálculos e 

marcações. 
➢ Evite buscar auxílios dos adultos, realize a avaliação de acordo com os seus 

conhecimentos. 
 
Caso o aluno tenha dificuldade de acesso, solicitamos que entre em contato 
urgentemente com o Colégio.  
 

Lembramos que esta avaliação deverá ser realizada por todos os alunos e os resultados 

serão acompanhados servindo como um direcionamento para analisarmos os pontos 

fortes e os pontos a serem melhorados de cada turma. 

O Simulado valerá até 2,0 pontos dentro da nota de atividades nas disciplinas 

envolvidas. 

Estamos a disposição para maiores informações. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

http://www.educacaoadventista.org.br/recursos/projetos-da-rede/programa-de-avaliacao/

