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Circular 226/2019 

Santa Maria, 27 de agosto de 2019 

Assunto: Agenda Sistema Marista de Avaliação - SIMA  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Conforme o conhecimento de vocês, o Colégio estará aplicando os testes do Sistema Marista de Avaliação (SIMA), 
de 2 a 6/9, para os estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. O teste é 
coordenado pelo Instituto de Avaliação e Desenvolvimento Educacional (INADE). 

As avaliações compreendem as áreas de Linguagens (2/9), Matemática (3/9), Ciências Humanas (4/9), Ciências da 
Natureza (5/9) e o questionário para os estudantes. As avaliações serão aplicadas a partir das 13h30 (Ensino 
Fundamental I). 

Trata-se de uma avaliação diagnóstica, que tem como objetivo avaliar as habilidades e as competências 
desenvolvidas pelos estudantes. A avaliação é constituída de testes que será realizada dentro da rotina normal 
das aulas.  

Além do questionário para os estudantes, a avaliação, em larga escala, traz o questionário para as famílias (que 
segue em anexo), o qual apresenta como objetivo coletar dados relativos à percepção dos senhores sobre os 
processos educativos do Colégio. O prazo máximo para que o mesmo seja respondido e devolvido será dia 5/9, 
quando deverá ser colocado numa urna destinada para este fim, na Portaria do Colégio. Se tiverem mais de um 
filho(a) estudando na escola, pedimos que respondam a um questionário para cada filho(a).  

Cada estudante, receberá, no 3º trimestre, o boletim do aluno. Esse é um momento importante de devolutiva e 
compromisso com a avaliação realizada pelo estudante.  

A participação efetiva dos estudantes e dos senhores neste trabalho é de fundamental importância para que seja 
garantida a confiabilidade dos resultados. Por isso, solicitamos a gentileza de incentivar seu (sua) filho (a) a 
participar dessas avaliações com seriedade.  

Mais uma vez reafirmamos o nosso compromisso em melhorar, sempre mais, as práticas pedagógicas para que 
os estudantes tenham alto desempenho escolar e construam uma educação de excelência. 

Agradecemos sua contribuição e colocamo-nos à disposição em caso de dúvidas. 

 

Carlos Henrique Pires Sardi 

Diretor 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Preencher, recortar e devolver à Coordenação Pedagógica, até 2/9) 

 

Cientes do teor da Circ. 226/2019 – Informa sobre os testes do Sistema Marista de Avaliação (SIMA), para os estudantes do 
5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Marista Santa Maria. 

Estudante: _________________________________________.        Turma: _________. 

Assinatura do (a) Responsável:__________________________________.                                                                       

Em: ____ /9 /2019 


