Brasília - DF, 24 de agosto de 2018.
Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Lembramos que o 3º Simulado Carmen Sallés será realizado nos próximos dias 31/08 e 1 de
setembro, sexta-feira e sábado, respectivamente.
Visando à melhor preparação de nossos alunos da 2ª e da 3ª série, o nosso 3º simulado tem
como modelo o ENEM, tendo, assim, características e metodologias semelhantes às do exame oficial.
O Simulado será aplicado em dois dias. O primeiro dia, com 5h30min de duração, é reservado
para a aplicação das provas de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e
suas Tecnologias. No segundo dia, com 5h de duração, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza
e suas Tecnologias e Matemática.
Informamos que, os alunos da 2ª e 3ª séries farão as provas do dia 31/8, das 7h10 às 12h40.
Deverão, portanto, chegar à escola até 7h. Não será permitido entrada no local de provas após esse
horário.
Optamos por realizar o Simulado modelo ENEM em dias sequenciados em função de se tratar
de um processo complexo e da necessidade da pontuação para o fechamento da nota final do bimestre.
Os alunos da 1ª série serão submetidos ao Simulado modelo PAS, por isso a prova deles
ocorrerá somente no sábado.
Pedimos especial atenção aos horários de início e término das provas para que todos os alunos
tenham a oportunidade de realização.
No sábado, 2º dia de provas para 2ª e 3ª séries e único dia para a 1ª série, o horário de
chegada será às 7h30min, com tolerância de 15 minutos. Após 7h45min, não será permitida a entrada de
alunos. O início está previsto para 8h e término, 13h.
Lembramos, ainda, que, da mesma forma que os Simulados anteriores, esse também será
bonificado com até 1,0 ponto, dependendo do número de acertos. Contudo, a bonificação para a 2ª e a 3ª
série será apenas para os alunos que realizarem os dois dias de provas.
Para o bom andamento do evento, pedimos a parceria dos senhores incentivando, como
sempre, a participação e a chegada antecipada de seus filhos à escola.
Reiteramos a necessidade de o aluno estar devidamente uniformizado, munido de
documento de identidade com foto, garrafinha com água sem o rótulo, caneta preta em material
transparente (no mínimo duas), e apresentar todos os alimentos que venha a consumir (fruta,
barrinha de cereais, chocolates) acondicionados em plástico transparente.
Os alunos da 1ª série só poderão utilizar a calculadora fornecida pela escola e os alunos da 2ª e
da 3ª série não terão a permissão de fazer uso de calculadoras.
Os alunos devem evitar portar celular e relógios de pulso, pois ambos não poderão ser
usados durante as provas.
Recomendamos, ainda, especial atenção de cada um à alimentação não só nos dias das
provas, mas também nos dias anteriores ao Simulado, buscando consumir refeições leves com as
quais já esteja acostumado. Além disso, pedimos atenção especial às horas tranquilas de sono.
Esses fatores colaboram para um melhor desempenho de nossos alunos.
Para quaisquer esclarecimentos, colocamo-nos à disposição.
Atenciosamente,
Valéria Marinho
Coordenadora Pedagógica

