CIRCULAR Nº 34/21
Assunto: SIMULADO/3º TRIMESTRE
Público-alvo: Responsáveis pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio
Data de envio: 04/10/2021
ESTIMADOS PAIS/RESPONSÁVEIS!
Chegamos num momento importante da vida escolar dos seus filhos e que exige algumas
experiências fidedignas em relação ao ENEM - Exame Oficial, garantindo o acompanhamento da
evolução do desempenho dos alunos e proporcionando, assim, um melhor direcionamento das decisões
pedagógicas para o alcance do resultado desejado no exame.
Por essa razão, neste trimestre, o SIMULADO será aplicado no formato impresso e
PRESENCIAL da seguinte forma:
1º DIA
27/10

COMPONENTES CURRICULARES

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Língua Portuguesa, Literatura, Língua
Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes,
Educação Física

45

Ciências Humanas e
suas Tecnologias

História, Geografia, Filosofia e Sociologia

45

Proposta de Redação

Língua Portuguesa

1

•
•
•
•
•

Duração da prova: 5 horas e 30 minutos (sem tempo adicional para o preenchimento do cartãoresposta e da folha de redação)
Entrada de alunos permitida até: 7h30min
Início da prova: 7h35min
Tempo mínimo de prova: 2 horas
Tempo máximo de prova: 13h05min
2º DIA
29/10

COMPONENTES
CURRICULARES

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

Ciências da Natureza e suas
Tecnologias

Química, Física e Biologia

45

Matemática e suas Tecnologias

Matemática

45

•
•
•
•
•

Duração da prova: 5 horas (sem tempo adicional para o preenchimento do cartão-resposta)
Entrada de alunos permitida até: 7h30min
Início da prova: 7h35min
Tempo mínimo de prova: 2 horas
Tempo máximo de prova: 12h35min

Lembramos de que todos os protocolos sanitários serão cumpridos.
Material necessário para os dias de prova: duas (02) máscaras (para troca durante o turno),
caneta esferográfica fabricada em material transparente e o seu lanche individual (não poderão se
ausentar da sala para ida ao restaurante da escola). Sugerimos, também, uma garrafa de água.
Contamos com a colaboração de todos!
Qualquer dúvida ou situação de não comparecimento de forma presencial, favor contatar a
Coordenação de Etapa ou Pedagógica.
Atenciosamente
Ir. Jane Segaspini
Diretora

