Brasília, 10 de abril de 2019.
Prezados pais, mães ou responsáveis,
No próximo sábado (13/4), o Colégio Sagrado Coração de Maria fará o 1º Simulado ENEM, importante para
manter o foco dos nossos alunos e prepará-los para esse tipo de avaliação, deixando-os familiarizados com os tipos
de questões e enunciados e ensinando-os a lidar com o tempo.
O 1º Simulado modelo ENEM acontecerá da seguinte forma.
13 DE ABRIL (sábado)
Ensino Fundamental (8º e 9º Anos)





Abertura do portão: 7h20
Início das provas: 8h.
Fechamento do portão: 7h45.
1ª saída: a partir de 10h – sem o
caderno de provas.
 2ª saída: a partir de 11h – com o
caderno de provas.
 Término: 12h30.


















Orientações
Os alunos deverão chegar ao colégio uniformizados;
Após o fechamento do portão, a entrada não será permitida;
O mapeamento da sala estará na porta, para que o aluno localize
o lugar onde deverá sentar-se;
A folha de respostas será entregue junto com o caderno de
provas e não será substituída, portanto, deverá ser preenchida
com atenção;
O uso de caneta esferográfica de tinta preta é obrigatório para
o preenchimento da folha de respostas;
Cabe ao aluno conferir as páginas do caderno de provas e, em
caso de problemas, solicitar a sua substituição;
Nenhuma folha poderá ser destacada do caderno de provas;
Não será permitido ao aluno solicitar qualquer material
emprestado;
O uso de celular, agenda eletrônica ou outro equipamento
eletrônico, bem como portar boné ou chapéu, não será
permitido;
As saídas para o banheiro ou para tomar água só acontecerão
após a primeira hora de prova, um aluno por vez, acompanhado
pela pessoa responsável pelo corredor;
Percebendo a possibilidade de cola, o aluno deverá ser
transferido de lugar. Persistindo, e diante do flagrante de cola, o
caderno de provas será recolhido e o aluno não terá o bônus
acrescido à sua média;
O aluno deverá portar documento de identidade ou
documento com foto.
Atenciosamente,

