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I SIMULADO 2019 

            ENSINO FUNDAMENTAL II e EM 
 

Senhores Responsáveis e Educandos: 

 
Conforme calendário letivo, o Simulado será ESCRITO e em sala de aula , nos dias: 
 

 EFII – 27 e 28/05 ( segunda e terça) manhã e tarde  
 
1º dia – segunda, das 10h20 às 12h35 e das 16h20 às 18h35 
2º dia -  terça ,  das 9h50 às 12h20 e das 15h50 ás 18h20 
 

 EM – 30 e 31/05 ( quinta e sexta) das 7h às 10h20 
 

É importante lembrar que nos dois dias de Simulado, os educandos deverão trazer os 
materiais : 
 
EFII -  1º dia - apenas das 4 primeiras aulas .  
           2º dia – apenas das 3 primeiras aulas . 
 

         EM – 1º e 2ºdia -  apenas das 2 últimas aulas.  
 

Conforme Regimento Interno – Agenda 2019 

 
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 o término do 2ºdia de avaliação), para 
que tenha direito à reposição, através de atividade substitutiva – EFII e EM, que será 

realizada APENAS no dia 03/06/2019, segunda-feira,  às 14h  (educandos da manhã) 

e às 10h (educandos da tarde). 
Atenção! 9ºs EFII e 3ºEM NÃO TERÃO SIMULADO SUB , pois não haverá registro de 
nota de instrumento, apenas bonificação. 

 Falar com a Educadora Marta do SAE! 
 

Importante! 
 

- Cada educador das aulas informará os Educandos sobre o Conteúdo exigido no Simulado 

e o educando terá de registrar o mesmo .Não irá para o Site! 

 

- Durante a realização dos exames será permitido o consumo de água, barra de cereal, 
bolacha salgada.  

 
- As saídas ao banheiro devem ser EVITADAS, contudo, se houver, serão monitoradas 

pelas Educadoras do SAE .  
 

- É vetado o uso de celular ou qualquer outro aparelho eletrônico sob penalidade de 

zerar a avaliação. Não pode nem olhar as horas. Celular desligado e dentro da 

mochila. 

 

 

- As respostas serão publicadas no site no dia 7/6, sexta, às 10h e também neste dia , 
os Cadernos de prova serão devolvidos aos educandos. Menos 9ºs e 3ºs que farão a 
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prova SAEB/ENEM. Assim que recebermos o resultado desta, divulgaremos aos 
educandos , pois a correção é realizada pelo APP Prova da Editora SOMOS. 
 

- A Entrega do cartão resposta deve ser junto com o caderno de provas ao Educador da 
sala. 

 
- Levar carteirinha do colégio, pois no preenchimento do cartão resposta deverá ser escrito 

o código de matrícula do educando. 
 

- Encare com seriedade! EM e EFII :A nota será utilizada nos Instrumentos de todas as 

disciplinas envolvidas, além de quem atingir 65 pontos terá bônus de 5 pontos na 

Mensal das matérias do dia que tirou nota 65 ( menos 9ºs EFII e 3ºsEM) . Prepare-se 
bem ! 
 
 

Disciplinas contempladas em cada dia do Simulado:   
 
1º Dia  
 
EFII – 6º ao 8º - História, Geografia, Ciências, Matemática e Desenho Geométrico. 
9º s anos - Matemática 
 
EM- 1º ao 3º - Linguagens e Ciências Humanas (Lit , Ling ,Ing ,Esp, Soc, Filo, Hist, Geo) e 
Redação 
 

 
2º Dia 
 
EFII – 6º ao 8º -  Inglês, Português , OPT e Redação 
9ºs anos - Português 
 
EM- 1º ao 3º - Ciências da Natureza e Matemática (Bio ,Fís, Quí ,Mat ) 

 
São Paulo, 18 de abril de 2018. 

 
 

Coordenação Pedagógica  


