Circular nº 04/2018 – Ensino Médio
Estimada família!
O Ensino Médio do Colégio Marista Medianeira vivencia, neste ano de 2018,
significativos espaços de inovação pedagógica, os quais tem o objetivo de aproximar o
currículo da escola das demandas formativas de nossos jovens, significando os
conhecimentos e saberes.
Neste sentido, o material didático (Sistema Marista de Educação - SME) é
componente importante e auxilia na materialização deste objetivo através da proposição
das atividades que conduzem as discussões e os aprofundamentos de conhecimento em
sala de aula e, por meio de simulados e outras avaliações proporciona possibilidades de
análise de desempenho dos estudantes, bem como, o constante redirecionamento das
práticas dos professores e da escola como um todo.
Diante disso, nos dias 19 e 20/04, no turno de aula, todos os estudantes do Ensino
Médio da Rede Marista, que utilizam o Sistema Marista de Educação (SME) realizarão a
avaliação educacional.
Esta avaliação se define como Avaliação em Larga Escala: Avaliação, exclusiva
para estudantes do Sistema Marista de Educação, que compreende provas, nas quatro
áreas do conhecimento corrigidas pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesma
metodologia utilizada pelo ENEM, permitindo aos estudantes acesso a uma plataforma
de devolutivas com indicação de pontos fortes e prioridades de estudo e simulações de
ingresso, pelo seu desempenho, em Universidades que adotam o Sisu.
É um momento muito importante para nossos estudantes e também para a escola,
pois trará indicadores que nos auxiliarão na análise dos processos de aprendizagem dos
estudantes e também auxiliarão a cada estudante na organização dos seus processos de
estudo. Pedimos que cada família incentive seus filhos a realizarem com dedicação esta
avaliação.
Nesta mesma perspectiva, os Simulados ENEM, que acontecem durante o ano
letivo são importantes espaços de validação de conhecimentos adquiridos e de habilidades
desenvolvidas, bem como, oferecem oportunidades de desenvolver estratégias de
distribuição do tempo e de controle das emoções, fatores determinantes na realização da
prova do Enem. Assim, compartilhamos com você o calendário de simulados deste ano:
Calendário
ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO – Conforme explanado na reunião de pais do início do
ano letivo, encaminhamos as datas nas quais acontecerão os momentos de revisão dos
conteúdos abordados na P1 (Primeira prova do semestre). Estes momentos contarão com
a monitoria dos professores ou de estudantes das turmas e são organizados pela
Coordenação Pedagógica. Todos os estudantes que obtiverem nota inferior a 70% do
valor da prova, estão convocados a participar. Qualquer dúvida a respeito, favor entrar
em contato com o Serviço de Coordenação Pedagógica ou com a Orientação Educacional.

Calendário
Após a realização dos estudos de recuperação, acontecerão as provas de recuperação da
P1, conforme o calendário a seguir.
Atenciosamente,
A Direção.

