II SIMULADO 2017
ENSINO FUNDAMENTAL II e MÉDIO
Senhores Responsáveis e Educandos:
Conforme calendário letivo, o Simulado acontecerá em:

• 26/06 (segunda)- EFII- após o intervalo até 12h25 Tarde – após intervalo
até 18h05
1º , 2º e 3º EM- das 7h às 12h25 com permanência mínima até às
10h.
• 27/06( terça )- EFII- após o intervalo até 12h25 Tarde – após intervalo até
18h05
1º , 2º e 3º EM- das 7h às 12h25 com permanência mínima até às
10h.
- É importante lembrar que nos dois dias de Simulado, os educandos
deverão trazer os materiais das 03 primeiras aulas para o EFII ,que
ocorrerão normalmente!!!EM – não precisa trazer material das aulas.
Conforme Regimento Interno – Agenda 2017
- Quando do impedimento legal do educando em participar das atividades
escolares, o mesmo deverá apresentar atestado médico/justificativa na
agenda e pagar taxa de 40,00 por Simulado perdido, no prazo de 48 horas
(após dia 1/4), para que tenha direito à reposição, através de atividade
substitutiva que será realizada no dia 03/08/2017, quinta-feira, às 14h30
(educandos da manhã) e às 10h30 (educandos da tarde).Falar com a
Coordenadora Pedagógica antecipadamente!
Importante!
- Listagens das salas estarão no pátio no dia anterior ao exame.
- Durante a realização dos exames será permitido o consumo de chocolate,
barra de cereais e água, apenas.
- As saídas ao banheiro serão monitoradas pelas Educadoras do SAE .
- É vetado o uso de celular ou qualquer outro aparelho eletrônico sob
penalidade de zerar a avaliação.
- O gabarito será personalizado. Não esqueça de trazer seu código de
matrícula – carteirinha do colégio.
- As respostas serão publicadas no site no dia 28/6/2017 às 10h.
- Encare com seriedade. A nota será utilizada para todas as disciplinas
envolvidas. Prepare-se bem e venha confiante!

Disciplinas contempladas em cada dia do Simulado:
1

1º Dia – 26/06 – segunda-feira
EFII – História, Geografia, Filosofia( 8ºs e 9ºs), Ciências, (Física e Química
9ºs anos ), Matemática e Desenho Geométrico.
EM- Física, Química, Biologia( Ciências da Natureza) e História, Geografia,
Filosofia ,Sociologia( Ciências Humanas)
2º Dia- 27/06 – terça-feira
EFII – Espanhol, Inglês, Português , OPT e Redação
EM- Matemática e Linguagens :Literatura, Linguística, Inglês , Espanhol ,
Redação.
São Paulo, 16 de maio de 2017.
Coordenação Pedagógica
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