Brasília - DF, 01 de novembro de 2018.
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Informamos que, no dia 10 novembro, sábado, teremos o 2º Simulado para os alunos do 9º ano e o 4º
Simulado para os alunos do Ensino Médio. Para os alunos da 3ª série, o Simulado será no dia 9, sextafeira, das 7h10 às 12h30.
Solicitamos a atenção dos Senhores para os itens abaixo, visando ao sucesso do evento e da
preparação de nossos alunos para os certames a que serão submetidos.
O que levar?
•
Documento de identidade ou passaporte e CPF;
•
No mínimo, três canetas esferográficas de tinta preta fabricadas em material transparente;
•
Garrafinha de água que seja transparente e não tenha o invólucro ou qualquer outra propaganda;
•
Cereal, chocolates, balas ou qualquer outro alimento, preferencialmente que não tenha cheiro forte.
Todos os alimentos devem estar acondicionados em plástico transparente.
O que não levar?
•
Mochilas, estojos, lápis, borracha, apontador, corretivo (líquido ou em fita).Se puder, evite o celular.
•
Calculadora não científica. Uma calculadora do Colégio será emprestada aos alunos.
Demais informações sobre as provas de sábado (10/11).
•
Horário de chegada dos alunos: até 7h30.
•
Fechamento do portão: 7h45min - importante salientar que não será permitida a entrada de alunos
após o horário de fechamento do portão.
•
Tempo de duração da prova: 5 horas.
•
Início da prova: 8h.
•
Término da prova: 13h.
•
Saída sem o caderno de prova: 10h.
•
Saída com o caderno de prova: 10h30.
•
Local: Salas de aula do 2º andar - Colégio Madre Carmen Sallés.
•
É obrigatório o uso do uniforme completo.
Lembramos que a nota alcançada pelo aluno no Simulado será constituída pelo somatório de itens
corretos, conforme o fator de correção adotado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPECEBRASPE). A nota obtida será acrescida como bônus à média do quarto bimestre.
Sugerimos que, às vésperas das provas, os alunos tenham uma alimentação saudável, evitem
alimentos diferentes do rotineiro e durmam bem, para que tenham bom desempenho.
Os gabaritos serão disponibilizados, nos murais, após o término das provas, e, no site, a partir do dia
12/11/2018.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Valéria Marinho
Coordenadora Pedagógica

