Senhores pais e alunos,
Preocupado com o pleno desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos, o
Colégio Ser aplicará, nos dias 06 e 13 de abril, dois sábados consecutivos, nosso
primeiro simulado ENEM para o Ensino Médio, desenvolvido pela empresa Prepara
Avaliações, especializada nesse campo.
Por tratar-se do ENEM, de uma avaliação muito importante que vem sendo
utilizada como parâmetro de ingresso em diversas Universidades Públicas e Privadas em
nosso país e em Portugal e que exige cada vez mais preparo por parte dos alunos, esse
Simulado é fundamental para que possamos realizar correções de curso relativas aos
conteúdos trabalhados pelo Colégio, uma vez que ele fornece informações detalhadas
sobre as habilidades e competências aprendidas pelos alunos ao longo de sua trajetória
escolar. Além disso, os alunos terão acesso a um relatório detalhado do resultado
alcançado e também a uma plataforma que lhes permitirá simular, com base na
pontuação obtida, se seriam aprovados em universidades ou cursos de sua escolha, e em
caso negativo, o relatório fornecerá informações sobre quais são as habilidades que lhes
restam desenvolver para obter êxito nos exames. A prova seguirá a matriz curricular do
ENEM, além de uma uma proposta de redação e questões objetivas de múltipla escolha
divididas em quatro áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas
Tecnologias. Durante a realização do simulado, os alunos devem evitar as saídas de sala
de aula. Sendo assim, poderão trazer uma garrafa de água e, caso queiram, um pequeno
lanche (barra de cereais, chocolate ou bolachas). Para tanto, solicitamos a colaboração
das famílias para que, juntos, façamos com que o Simulado constitua um desafio que
continue estimulando o estudo e ampliando as experiências de nossos alunos.
1º dia - 06/04

2º dia - 13/04

Horário: 7h30 às 13h

Horário: 7h30 às 12h30

Total de questões: 180 + REDAÇÃO
●
●
●

PROVA DE REDAÇÃO;
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS;
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS.

●
●

PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS;
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS.

Abertura dos portões às 7h
Fechamento dos portões às 7h20
Permanência mínima - 1h30
Valor a ser computado na nota global do 1º Trimestre - até 2,0 pontos

● Trazer caneta esferográfica preta de tubo transparente.
● Lembramos que não há avaliação substitutiva para o simulado.

Caso haja dúvidas relativas às orientações acima, por favor entrem em
contato

com

a

coordenação:

renata.vassoler@colegioser.com

e

natalia.queiroz@colegioser.com

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

