
 

 

“Consideramos a escola, em suas variadas realizações, forma privilegiada de educação integral.  
Isto, por sua estrutura, especialmente apta para colocar a cultura ao alcance de todos 

 e proporcionar sua assimilação progressiva e crítica.” 
Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (p.18) 

    
Belo Horizonte, 13 de Maio de 2019. 

  
Prezados pais e/ou responsáveis dos alunos do 9º ano EF à 2ª série do Ensino Médio, 
  

 Visando contribuir para o aprimoramento dos resultados dos nossos alunos,          

necessário às novas demandas do contexto educacional brasileiro, conforme comunicado          

na reunião de pais e calendário das avaliações, nos dias 14/05 e 28/05 realizaremos o               

primeiro simulado do ano letivo de 2019. Os simulados são inéditos e estão nos moldes               

do ENEM, portanto, temos a certeza de que o instrumento é um grande diferencial entre               

as escolas de Belo Horizonte. 

 As provas são sempre realizadas à tarde, com início às 14 horas, conforme             

calendário de avaliações divulgado na 1ª etapa e nas reuniões de pais. Nos dias de               

provas, os alunos devem trazer um lanche rápido e prático (ex: barra de cereal, fruta fácil                

de comer, biscoito etc.) e garrafinha de água, uma vez que as avaliações serão realizadas               

sem intervalo. O uso do uniforme é obrigatório. Sendo assim, a participação dos alunos é               

essencial para que a segurança e o preparo a partir dos simulados sejam alcançados. 

 Contamos com o apoio dos senhores e a participação de todos os alunos.  

Agradecemos a colaboração de todos e nos colocamos à disposição para            
esclarecimentos. 

              Atenciosamente, 
 
 

 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  

do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

  Vice-Diretora 
Sérgio Martins Duarte 

Diretor 
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