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Brasília, 4 de agosto de 2022. 

Aos responsáveis e aos inscritos no Simulado Especial do Mag Educacional 

Assunto: orientações gerais sobre o evento 

Senhores pais e/ou responsáveis e estimados inscritos, 

 

O Simulado Especial, que acontecerá no próximo dia 6, tem por objetivo não só avaliar os 
conhecimentos da criança nas disciplinas de Matemática e de Português, mas também propiciar a 
ela um ambiente similar ao do dia do concurso dos colégios militares de Brasília. 

Para que possamos dar mais realismo a esse momento, solicitamos que a família e, em 
especial, a criança inscrita atentem-se para algumas orientações importantes: 

 

 ORIENTAÇÃO NOTA 

HORÁRIO 

Abertura dos portões às 8h. 

Início do evento e fechamento dos portões 
às 8h30. 

Encerramento às 12h. 

A orientação, com vistas a evitar 
imprevistos, é chegar com trinta 
minutos de antecedência do 
início do evento para receber o 
direcionamento da equipe. 

MATERIAL ESCOLAR 

Para a resolução da prova, será necessário 
portar lápis ou lapiseira, grafite ou 
apontador, borracha e canetas de cor azul 
ou preta confeccionadas com material 
transparente. 

A criança que não portar o 
próprio material escolar não está 
autorizada a pegá-lo emprestado 
ou a sair da instituição para 
adquiri-lo.  

A secretaria da instituição não 
comercializa materiais de 
papelaria. 

ALIMENTAÇÃO 
É importante que a família providencie, com 
antecedência, o lanche que será consumido 
durante a realização do Simulado Especial. 

A organização do evento sugere a 
providência de um lanche 
nutritivo que não atrapalhe a 
realização da atividade, como 
barra de cereais ou biscoitos. 

GARRAFA DE ÁGUA 
Abastecer uma garrafa com água e enviá-la 
junto ao lanche da criança. 

Não serão fornecidos copos 
descartáveis pela equipe 
organizadora. 

 

Ao finalizar o Simulado Especial, a criança deverá entregar o caderno de questões, a folha 
de respostas e a folha redacional definitiva ao professor somente a partir das 11 horas. Dali em 
diante, nossa equipe entrará em contato com o responsável para que ele a busque nas 
dependências da instituição. A criança só sairá com o caderno de questões após as 11h30. 

O Mag Educacional ficará responsável por disponibilizar o gabarito do Simulado Especial no 
site da instituição, a saber: www.mageducacional.com.br, no dia do evento, a partir das 13h. Em 
caso de  interposição de recurso contra o gabarito disponibilizado pela instituição, o responsável 
deverá redigi-lo, com fundamentação teórica, e enviá-lo para o e-mail contato@magcursos.com.br 

http://www.mageducacional.com.br/
mailto:contato@magcursos.com.br
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até as 18h do dia 8 de agosto. Após decorrido esse prazo, qualquer recurso será automaticamente 
desconsiderado. 

A correção da produção textual bem como o relatório de desempenho do inscrito serão 
enviados para o e-mail do responsável no dia 15 de agosto. Em caso de não recebimento, a família 
pode entrar em contato com a secretaria do curso para verificar se há alguma inconsistência nos 
dados fornecidos. 

No dia do evento, a instituição encerrará as atividades às 12h30. Não será designado um 
inspetor para acompanhar a criança até a chegada dos responsáveis após esse horário. Sendo assim, 
para a segurança da criança, programe-se para buscá-la no horário estabelecido para o término do 
evento.  

Antecipadamente, agradecemos a compreensão e continuamos à disposição para o que for 

preciso. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

Mag Educacional 

Preparatório para a vida e para os Colégios Militares 


