
 

Porto Alegre, 08 de abril de 2021. 

COMUNICADO 23/2021.  

Assunto: ENEM INTERATIVO  ENSINO MÉDIO 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

Anualmente oferecemos aos nossos alunos oportunidades de vivenciar aprendizagens que 

serão importantes para vida. Entre as várias atividades de aprendizagens propostas ao longo do 

ano letivo, destacamos o ENEM INTERATIVO. Trata-se de um simulado realizado pela Rede 

Adventista no Brasil, visando preparar nossos alunos para o ingresso no Ensino Superior. 

Simulados são valiosos instrumentos de avaliação no processo de aprendizagem e 

aperfeiçoamento acadêmico.  Além de ajudar a fixar os conteúdos aprendidos, serve como 

caminho para que o estudante vivencie a execução de uma prova de grande escala e saiba como 

se portar diante de exames que encontrarão não só na escola básica, mas pelo resto da vida: ENEM 

- Exame Nacional do Ensino Médio, vestibulares, concursos públicos, etc. 

O simulado do Enem Interativo será realizado nos dias 15 e 16/04 no formato on-

line, pela plataforma do ENEM INTERATIVO no portal da Educação. A fim de garantir 

uma experiência de aprendizagem significativa para os nossos alunos serão seguidas às regras do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dessa maneira, o simulado será composto pelas 

quatro áreas do conhecimento e redação (Linguagens, Redação, Ciências Humanas, Ciências da 

Natureza e Matemática). 

Lembramos que a avaliação tem caráter formativo e não apenas avaliativo e serão 

respeitadas às regras estaduais de permissão ou não para validação de nota da referida 

atividade. A despeito disso, os resultados serão utilizados para o planejamento pedagógico e 

melhoria do processo ensino e aprendizagem.  

É fundamental que seu filho/sua filha participe desta atividade de aprendizagem que será 

significativa para a sua formação e preparo para o ENEM. Assim, é de suma importância que ele 

(a) responda com atenção e dedicação todas as questões do simulado. A vaga na Universidade e 

curso que seu (sua) filho (a) sonha é garantida com o envolvimento e comprometimento dele (a) 

em todas as oportunidades de aprendizagem ofertadas pelo colégio.  

Dessa forma, contamos com a sua colaboração. Abaixo, explicaremos, com maiores 

detalhes, os procedimentos. 

Aplicação do Simulado das 7h30 às 12h30 

15/04 – 1º caderno para as turmas de 1º ano ao 3º ano do Ensino Médio. 

16/04 – 2º caderno para as turmas de 2º ano ao 3º ano do Ensino Médio 

Nos dias em que as turmas não realizam o simulado, haverá aula síncrona normalmente. 

Os alunos, no dia do respectivo simulado, devem entrar no horário de aula às 7h15 fazer 

a meditação com o professor do 1º período, participar da chamada e após se dirigir para a 



Plataforma do ENEM INTERATIVO. Os alunos que não realizarem o simulado, receberão 

faltas nas disciplinas do respectivo dia de aula.  

Desde já agradecemos a parceira e nos colocamos à disposição! 

Atenciosamente, 

              Direção Escolar  

 

 


