
 

ATENÇÃO PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Segue para conhecimento e providências cabíveis, informações referentes à 1ª Avaliação Bimestral 

(P1), do 2º Bimestre Letivo/2021. 

 Estrutura da prova: será em forma de Simulado, contendo 180 (cento e oitenta) questões 

objetivas, divididas em três blocos. O desenvolvimento dos blocos será de forma presencial, na 

Escola, em dias diferentes, no período matutino. Cada bloco terá o seu cartão resposta que, após 

ser devidamente preenchido, sem rasuras, deverá ser entregue para a correção. 

 

BLOCO 1 

Conteúdo, disponível, 

no site, a partir de 

07.05.2021. 

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES 

 

Gramática (10), Literatura (10), Hist. 

(20), Geog.(20).  Redação (folha a parte). 

 

Total: 60 (sessenta) questões 

Aplicação dia 24/05, (3ª feira). 

 

      

BLOCO 2 

Conteúdo, disponível, 

no site, a partir de 

07.05.2021. 

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES 

Matemática (10 Mauro e 10 Hector), Arte 

(10), Filosofia (10), Sociologia (10), 

Inglês (10).  

 

Total: 60 (sessenta) questões. 

   Aplicação dia 28/05 (6ª feira). 
 

 

 

BLOCO 3 

Conteúdo, disponível, 

no site, a partir de 

07.05.2021. 

DISCIPLINAS TOTAL DE QUESTÕES 

 

Física (20), Química (20), Biologia (10 

Amaro e 10 Guilherme).  

 

Total: 60(sessenta) questões 

      Aplicação dia 01/06, (3ª feira). 
 

 

 O aluno deverá estar na escola, 10 minutos antes de iniciar a aplicação da prova, 

devidamente uniformizado. Início da aplicação às 7h30. Término às 12h. Tempo mínimo 

em sala: 3h, ou seja, 10h30.  

 Trazer apenas lápis, borracha, caneta tinta cor preta. 

 A partir das 10h30, o aluno, que terminar o desenvolvimento da prova, estará sendo 

liberado, devendo ir diretamente para casa, pois não será permitido ficar no pátio da 

escola e nem na frente da mesma a fim de evitar aglomeração e garantir a segurança 

de todos. Contamos com a ATENÇÃO E APOIO DOS SENHORES PAIS OU 

RESPONSÁVEIS! 

 Importante: Nessas datas, TODOS OS ALUNOS do 9º ano Fundamental II e do 1º ano do 

ensino médio, irão assistir às aulas online, em casa. 

 2º Poliedro Enem – Dia 1: Período de 08 a 12/05.  Dia 2: Período de 15 a 19/05. P+ 

28/05.  

 Qualquer dúvida, entrar em contato: telefone 3234-3904 ou 99982-0849, das 8h às 11h e das 

14h às 16h. 

Atenciosamente - A Direção.       


