
 

 

 
COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA 

“Educando com o Coração” 
1º  SIMULADO ENEM 2015 

DATAS- 20 E 21 DE JULHO(SEGUNDA E TERÇA-FEIRA) 
 

                  O Colégio Luterano Concórdia está sempre priorizando a excelência pedagógica em todos os níveis de 
Ensino. O trabalho dos educadores do Ensino Médio está voltado também para esse fim, através da contextualização 
dos conteúdos, com os projetos educacionais e os exercícios propostos em aula e nas avaliações. Para isso 
precisamos do apoio da família, pois sabemos que o aluno que tem o hábito de estudar semanalmente, que lê 
jornais, revistas e que utiliza a internet para fins educativos está sempre atualizado tendo assim mais chances de 
obter um melhor rendimento em sua vida escolar, assim o trabalho em conjunto entre escola, família e alunos 
sempre obterá sucesso. 
                 A fim de preparar  nossos alunos para provas seletivas, dentre elas o ENEM, iremos realizar dois simulados 
durante o ano letivo, sendo esses extremamente importantes, através deles o nosso aluno irá vivenciar o ambiente 
da prova, o tempo para realizar as questões e outros aspectos importantes que contribuem para o seu sucesso  
nessas provas. O simulado foi realizado pela Editora Positivo utilizando como referencial os conteúdos desenvolvidos 
nos módulos como também no ENEM e em vestibulares. 

            I Simulado ENEM do ENSINO MÉDIO 
           20  de Julho de 2015 (1º dia): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e  Matemática e suas Tecnologias.  

           21 de julho de 2015  (2º dia):  Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza 

                     
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Assim como no dia da prova oficial do Enem e do Vestibular não será permitida a entrada de 
alunos após o horário de início da prova: 07h45min. 

 Trazer caneta esferográfica preta ou azul. 

 A data para divulgação dos resultados será anunciada posteriormente. 

 Essa atividade não terá custo para o aluno.                      Modelo de Preenchimento 

 Para a correção da sua prova será utilizado como  
critério o preenchimento do cartão de respostas 
conforme o modelo ao lado: -- 
 
** O comparecimento e a realização da prova serão avaliados por todos os professores. 
** Somente será divulgado o resultado dos alunos que comparecerem nos dois dias. 
 
A Entrega da prova e a liberação dos alunos começará após uma hora e trinta minutos do início 
da mesma. 
ATENÇÃO!!  OS ALUNOS SERÃO LIBERADOS APÓS O TÉRMINO DA PROVA,  NÃO SERÁ 
AUTORIZADO QUE O ALUNO PERMANEÇA DENTRO OU NA FRENTE DA ESCOLA. ***SOMENTE 
AQUELES QUE OS RESPONSÁVEIS SOLICITAREM , PODENDO SER INFORMADO NA AUTORIZAÇÃO. 
 

 O Recesso Escolar para os alunos do Ensino Médio e aqueles que realizam 
concomitante com o técnico será de 22/07 a 31/07,  retornaremos as nossas 
atividades no dia 03/08(segunda-Feira). 

                                                                                           Atenciosamente 
Profª Patrícia Bernardo Pereira 

Serviço de Supervisão Escolar 
Junho/2015 

->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->-->->->>->-> 
Autorizo meu/minha filho/filha:_____________________________________ Turma:________ 
 participar do SIMULADO DO ENEM- DATAS- 20 E 21  DE JULHO(SEGUNDA  E TERÇA-FEIRA) 

Horários: 07h45min às 11h45min. 
** O comparecimento e a realização da prova serão avaliados por todos os professores. 
** Somente será divulgado o resultado dos alunos que comparecerem nos dois dias. 
A ENTREGA DA PROVA E A LIBERAÇÃO DOS ALUNOS  COMEÇARÁ APÓS UMA HORA E TRINTA MINUTOS 
DO INICIO DA MESMA. 
 ATENÇÃO!! OS ALUNOS SERÃO LIBERADOS APÓS O TÉRMINO DA PROVA,  NÃO SERÁ AUTORIZADO QUE O 
ALUNO PERMANEÇA DENTRO DA ESCOLA OU NA FRENTE DA ESCOLA.***SOMENTE AQUELES QUE OS 
RESPONSÁVEIS SOLICITAREM , PODENDO SER INFORMADO NA AUTORIZAÇÃO. 

 
Assinatura do responsável:__________________________________________________________ 
**Destacar e entregar este bilhete devidamente preenchido na coordenação   

 

Evemplo 


