Comunicado 45/2019
Assunto: 2º Simulado.
Turma: 1º ano do Ensino Médio.

Guarulhos, 07 de março de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Conforme o Comunicado 11/2019, no final de semana dos dias 16 de
março (sábado) e 17 de março (domingo) realizaremos o 2º Simulado de
2019. Recomendamos que os alunos compareçam ao Colégio às 8h30, pois o
portão será fechado pontualmente às 9 horas. A prova será elaborada e
corrigida pela Geekie. A prova contará com questões testes, com cinco
alternativas e referentes às áreas de Linguagens e Códigos, Ciências
Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. No sábado serão 45 questões
divididas entre as áreas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. O
tempo para a realização da prova será de 2h15min.. No domingo serão 45
questões dividas entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática com o
mesmo tempo de duração de 2h15min.. Não haverá Redação. O período
mínimo de permanência em sala de aula é até 10h30 e o máximo até às
11h15 nos dois dias de prova. Não é necessário o uso do uniforme e os
alunos poderão trazer lanches e bebidas que poderão ser consumidos
durante a realização da prova. A Cantina do Colégio estará fechada.
Lembramos que os alunos que não têm autorização para saírem do Colégio
sem os responsáveis durante a semana, não poderão sair também sem
prévia autorização por escrito que deve ser enviada por ClassApp – canal
Secretaria até o dia 15/03 (sexta-feira), caso haja alguma alteração para a
saída do aluno. Ressaltamos que a secretaria permanecerá fechada em dia
de simulado. O simulado não terá prova substitutiva. As faltas somente serão
abonadas em caso de doença (comprovado com atestado médico entregue
na secretaria até dois dias úteis após a prova) e falecimento.
Para a realização das provas será permitido apenas o uso de CANETA
AZUL OU PRETA.
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

