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Circular 201/2019         

Santa Maria, 13 de agosto de 2019 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Comunicamos que nos dias 17 e 19 de agosto de 2019, estaremos realizando o Simulado do Ensino Médio, 
referente ao 2º trimestre letivo. 
O processo iniciará pontualmente às 8h, tanto no sábado (17/8), quanto na segunda (19/8), com a entrada 
dos estudantes em sala de aula.  

SIMULADO 
3º ano EM 

17/8- Sábado 19/8 - Segunda 

Áreas 
Linguagens 
Humanas 

Prod. Textual 

Natureza 
Matemática 

Questões 90 questões 90 questões 

Duração 5h30 5h 

Tempo 
Mínimo 

2h 
2h 

Liberação com 
autorização anexa 

 
No sábado, os estudantes que tenham terminado a avaliação estarão liberados após às 10h, devendo sair do 
Colégio para não prejudicar o andamento das atividades do Simulado. Para o Simulado da segunda-feira os 
estudantes deverão trazer a autorização abaixo devidamente preenchida impreterivelmente até o dia 16/8, 
sexta-feira. 
 
NÃO SERÃO ACEITAS AUTORIZAÇÕES A PARTIR DAS 12H DA SEXTA-FEIRA E O ESTUDANTE NÃO SERÁ 
LIBERADO. 
 
O estudante que chegar após às 8h, não terá acesso ao Colégio e nem à prova do Simulado, não tendo outra 
oportunidade de fazer a recuperação da mesma, devendo retornar para casa. Lembrando que o Simulado 
tem peso 2,0 (dois), na nota geral de cada componente curricular.  
 
No sábado, dia 17/8, as provas do Simulado são da Área de Humanas e Linguagens, mais Produção Textual. 
Na segunda-feira, dia 19/8, as provas do Simulado são da Área de Ciências da Natureza e Matemática. 
Desejando fortalecer cada vez mais os laços com a comunidade educativa, colocamo-nos à disposição. 
 

Atenciosamente, 
Alexandre Pereira dos Santos 

Coordenador de Turno 
 

 (preencher, recortar e devolver na Coordenação de Turno até o dia 16/8, sexta-feira, às 12h) 

Cientes do teor da Circular 201/2019 – Autoriza a liberação dos estudantes após às 10h, da segunda-feira, 
dia 19/8. 

Nome do estudante: ___________________________________________________________ 

Ano: _________.        Turma: ________________. Ensino Médio. 

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis:____________________________________________ 

Data: _____/8/2019 


