
 
Brasília, 30 de março de 2021. 

Assunto: Simulado PAS 1º período 9º ano e Ensino Médio 

 

Prezadas famílias, 

A chegada ao 9º ano traz novas responsabilidades e desafios. A proximidade com 
o próximo segmento e suas respectivas mudanças levam os alunos a participar de novas 
atividades e novas experiências. Tendo em vista esse panorama, os(as) alunos(as) do 9º 
ano irão vivenciar mais uma experiência para melhor prepará-los para o Ensino Médio. 
A partir de agora, todos eles(as) terão a oportunidade de fazer um simulado por período 
com o objetivo de experimentar a rotina das avaliações externas, como a do PAS 
(Programa de Avaliação Seriada - UnB). 

Com a finalização deste 1º período se aproximando, os(as) alunos(as) de 9º ano 
e de todo o Ensino Médio (1ª a 3ª séries) terão a oportunidade de rever os conteúdos e 
fazer uma avaliação do que foi trabalhado nesse período, treinando para esse tipo de 
avaliação externa, o PAS. Para realização desse simulado, será necessária a alteração da 
data informada no calendário de provas do fundamental. Queremos aproximá-los ao 
máximo da vivência do Ensino Médio e, por isso, o Simulado acontecerá no dia 17/4 – 
sábado e ficará disponível para realização de 8h às 15h do dia da publicação. 

O Simulado será realizado sempre uma vez por período e será disponibilizado na 
Plataforma Loope (plataforma especializada em simulados on-
line) https://loope.bsb.br/projetopas/ 

Os alunos que já realizaram o simulado nessa plataforma não precisam se 
cadastrar novamente. É importante que entrem apenas para verificarem se estão com 
o acesso liberado, utilizando a senha e o login já cadastrados anteriormente. Para os que 
nunca realizaram o simulado na plataforma, é necessário fazer um cadastro e homologar 
(confirmar) sua inscrição na plataforma. Só o cadastro não será suficiente para realizar 
a prova! A etapa de confirmação dos dados é obrigatória para acessar o simulado. Essa 
confirmação só é necessária uma vez. Se esses dados não forem solicitados, significa que 
você já está inscrito(a) no simulado do 1º período. 

O passo a passo para cadastramento, que deve ser feito até o dia 15/4, na 
plataforma Loope está disponível também no ARSigma em: 

Anos Finais: 

https://sigmadf.com.br/conteudos-pedagogicos/arsigma/ensino-fundamental-anos-
finais/conteudo-das-avaliacoes-2/ 

Ensino Médio: 

https://sigmadf.com.br/conteudos-pedagogicos/arsigma/ensino-medio/conteudo-das-
avaliacoes/ 
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Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica – Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
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