Porto Alegre, 31 de março de 2022.

COMUNICADO 016/2022
Assunto: Simulado ENEM Interativo, Concurso de Redação, Semana de Avaliações e Segunda
Chamada (6º Ano do EFII ao EM)
Senhores pais 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 Educacional
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 no formato on-line, no horário oposto às aulas,
e cada aluno fará em sua casa, pela plataforma do CPB Provas – acesse serviços: ENEM Interativo.
Este Simulado valerá de 0 a 1 ponto bônus nas áreas específicas, para os alunos que participarem. A
fim de garantir uma experiência de aprendizagem significativa para eles, serão seguidas as regras do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Dessa maneira, o simulado será composto pelas quatro
áreas do conhecimento (Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) e
Redação. A Redação deverá ser digitada na plataforma CPB Provas.
SIMULADO ENEM INTERATIVO- 1º SEMESTRE/ 2022
TURMA

TEMPO DE
PROVA

4h
1º ANO EM
3h30

CADERNOS/ ÁREA/
NÚMERO DE QUESTÕES

DIA DA
APLICAÇÃO

Linguagens, Ciências
Humanas e Redação
(60 questões)
Ciências da Natureza e
Matemática
(60 questões)

04/04

05/04

04/04
5h

Linguagens, Ciências
Humanas e Redação
(70 questões)

4h

Ciências da Natureza e
Matemática
(70 questões)

5h30 MIN

Linguagens, Ciências
Humanas e Redação
(90 questões)

5h

Ciências da Natureza e
Matemática

2º ANO EM

05/04

3º ANO EM

04/04

05/04

(90 questões)

É fundamental que todos os alunos participem desta atividade de aprendizagem que será significativa
para a sua formação e preparo para o ENEM. Responda com atenção e dedicação todas as questões
do simulado. A vaga na Universidade e curso que você sonha é garantida com o envolvimento e
comprometimento em todas as oportunidades de aprendizagem ofertadas pelo colégio. Dessa forma,
contamos com a sua participação.
I CONCURSO DE REDAÇÃO
Estamos realizando, nesta semana, o lançamento do I Concurso de Redação para as turmas do 2° Ano
EFII ao 3° Ano EM. O tema trabalhado será: Ele é o AUTOR da natureza, eu sou o escritor que preserva.
O Concurso será composto pelas seguintes categorias:
CATEGORIA
Autor- júnior
Autor-mirim
Autor-juvenil
Autor-adolescente
Autor-ENEMzeiro

SÉRIES
2º e 3º Ano- Ensino Fundamental I
4º e 5º Ano- Ensino Fundamental I
6º e 7º Ano- Ensino Fundamental II
8º e 9º Ano- Ensino Fundamental II
Ensino Médio

GÊNERO TEXTUAL
Poema Cordel
Relato pessoal
Carta argumentativa
Artigo de opinião
Dissertação-argumentativa

Haverá premiação para os 10 colocados de cada turma e, no mês de outubro, selecionaremos os 5
representantes do Colégio (um representante de cada categoria) para participarem da grande final,
juntamente com os representantes das demais unidades escolares da nossa Associação/Mantenedora
(ASR).
SEMANA DE AVALIAÇÕES- 1º BIMESTRE
Lembrando que estamos nos aproximando da Semana de Avaliações do 1º Bimestre. Solicitamos que
acompanhem a rotina do(da) seu(sua) filho(a) a fim de se prepararem para estes momentos. O
cronograma avaliativo já foi enviado aos pais, solicitamos que estejam atentos às datas (alterações
realizadas) e aos conteúdos de cada avaliação. Lembramos que, neste bimestre, as avaliações
ocorrerão no período de aulas, conforme horários mencionados abaixo:
MANHÃ
TURMAS
6º ao 9º Ano
Ensino Médio

Horário de aplicação
2º e 3º períodos
2º, 3º e 4º períodos

TURMAS
6º ao 9º Ano

Horário de aplicação
2º e 3º períodos

TARDE

2ª chamada: 19 e 20/04. A solicitação da prova de segunda chamada será feita diretamente no setor
de Orientação Educacional com a apresentação do atestado médico, luto ou mediante o pagamento de
R$ 50,00 por prova/ disciplina perdida (o pagamento será realizado no caixa do Colégio).
Estamos à disposição para maiores informações,
Atenciosamente,
Direção Acadêmica

Direção Escolar

