
 

 

“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” (pag.18) 

    
    Treinamento de Questões do Enem 

Belo Horizonte, 06 de junho de 2019. 
Prezados pais e alunos da 3ª série do Ensino Médio, 
 O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, integra finalidades que buscam articular             
e equilibrar processos até então dissociados: 

● o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o             
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

● a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as               
competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as          
mudanças que caracterizam a produção de nosso tempo; 

● o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e           
crítica, em níveis mais complexos de estudos. 
Essa integração é a tônica do Ensino Médio no Colégio Imaculada Conceição, construída             

ao longo dos três anos de sua duração. 
 No final do Ensino Médio, percebemos a necessidade de intensificar o treinamento de             

resolução de questões do ENEM, uma vez que a adesão das universidades federais ao SISU –                
Sistema Único de Avaliação – transformou uma concorrência regional em nacional.  

Compreendemos o bom desempenho na avaliação em larga escala e nos diversos            
concursos vestibulares como consequência de uma preparação processual. Sendo assim,          
potencializaremos nossas práticas no treinamento para o ENEM por meio de um trabalho paralelo,              
dinamizado pelos próprios professores, o que possibilita um acompanhamento dos estudantes,           
tanto no fechamento do Ensino Médio quanto na perspectiva de prosseguimento dos estudos. 

O objetivo maior ao desenvolvermos o projeto é oferecer a oportunidade de evolução             
na resolução das questões, aliada ao fator tempo, que é essencial controlar nessa modalidade              
de avaliação. Sendo assim, propomos: 
❏ Aprimorar a preparação para o Enem e os concursos vestibulares; 
❏ Desenvolver habilidades na resolução de questões do Enem e na administração do tempo             

destinado a elas; 
❏ Trabalhar com os alunos da 3ª série EM, de modo que eles percebam a necessidade de se                 

empenharem no fechamento do Ensino Médio. 
  

Desenvolvimento: 
O projeto de treinamento de questões acontecerá semanalmente, de modo que o aluno             

possa participar de todas as áreas de conhecimento e não acarretará custos para a família. 
 

 Início das atividades – 11.06.19 
Aulas intensivas às terças, quintas e sextas, no contraturno. 
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                                      CRONOGRAMA PROPOSTO 
 

Área/professor Dia da semana/horário Data do início 

História – Daniel Coelho 3ª feira – 13h50 às 15h30 11/06 

Matemática – José Magno 3ª feira – 15h50 às 17h30 11/06 

Inglês – Soraya 3ª feira – 13h50 às 15h30 18/06 

Geografia – Victor 3ª feira – 15h50 às 17h30 18/06 

Língua Portuguesa – Ana Graziela 5ª feira – 16h40 às 17h30 13/06 

Biologia – George 5ª feira – 13h50 às 15h30 13/06 

Física – Valdir 5ª feira – 15h50 às 16h40 13/06 

Química – Renato 6ª feira – 13h50 às 15h30 28/06 

Filosofia e Sociologia - Diego 6ª feira – 13h50 às 15h30 05/07 

  

Avaliação: 

 A proposta será avaliada pela receptividade e adesão dos alunos ao projeto, bem como              
pelo envolvimento deles ao longo do período proposto. 

 O aluno deverá se inscrever nas áreas de conhecimento nas quais deseja participar do              
treinamento. Haverá controle de presença e, caso o aluno tenha duas faltas injustificadas no              
semestre, será automaticamente desligado do grupo. 

 No mês de outubro, antecedendo a realização do Exame Nacional do Ensino Médio –              
ENEM, intensificaremos o processo de preparação. 

 Todo o esforço vale a pena porque acreditamos no sucesso dos nossos alunos! 

 Agradecemos o apoio 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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Ficha de inscrição – entregar na coordenação pedagógica até dia 11/06 - sexta-feira  

Solicito a inscrição do(a) aluno(a) __________________________________________________      

da turma _____, no Treinamento de questões do ENEM, nas áreas abaixo assinaladas. Estamos              

cientes de que haverá controle de presença. 

Assinatura do(a) aluno(a) __________________________________________________________ 

Assinatura do responsável _________________________________________________________  

Grau de parentesco ______________________________________________________________ 

(   ) Língua Portuguesa       (   ) Matemática    (   ) Geografia  

(   ) História                 (    ) Física             (   ) Química  

(   ) Biologia         (    ) Filosofia/Sociologia    (   ) Inglês  

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ficha de inscrição – entregar na coordenação pedagógica até dia 07/06 - sexta-feira  

Solicito a inscrição do(a) aluno(a) __________________________________________________      

da turma _____, no Treinamento de questões do ENEM, nas áreas abaixo assinaladas. Estamos              

cientes de que haverá controle de presença. 

Assinatura do(a) aluno(a) __________________________________________________________ 

Assinatura do responsável _________________________________________________________  

Grau de parentesco ______________________________________________________________ 

(   ) Língua Portuguesa       (   ) Matemática    (   ) Geografia  

(   ) História                 (    ) Física             (   ) Química  

(   ) Biologia         (    ) Filosofia/Sociologia    (   ) Inglês  

 
 

Rua da Bahia, 1534 | B. Lourdes | Belo Horizonte - MG | CEP: 30160-011 
Tel.: Unid. Ens. Fundamental e Médio (31) 3014.5350 | Unid. Educação Infantil (31) 3274.6366 

www.cicbh.com.br 
 

 



 

 

CALENDÁRIO ENCONTROS TQE - 3ª SÉRIE EM -2019 

Área/ 
professor 

Dia da 
semana/ 
horário 

 Data 
do 

início 

  
Data 

 

  
Data 

  
Data 

  
Data 

  
Data 

 
 Data 

 
 Data 

  
Data 

História –  
Daniel Coelho 

3ª feira 
13h50 às 

15h30 

11/06 25/06 09/07 06/08 20/08 03/09 17/09 01/10 29/10 

Matemática – 
José Magno  

3ª feira 
15h50 às 

17h30 

11/06 25/06 09/07 06/08 20/08 03/09 17/09 01/10 29/10 

Inglês –  
Soraya 

  

3ª feira 
13h50 às 

15h30 

18/06 02/07 13/08 27/08 10/09 24/09 08/10 22/10 ---- 

Geografia –  
Victor 

3ª feira 
15h50 às 

17h30 

18/06 02/07 13/08 27/08 10/09 24/09 08/10 22/10 ---- 

Língua Portuguesa 
–  

Ana Graziela 

5ª feira 
16h40 às 

17h30 

13/06 27/06 04/07 11/07 01/08 08/08 22/08 + 
ENEM 

+ 
ENEM 

Biologia –  
George 

5ª feira 
13h50 às 

15h30 

13/06 27/06 11/07 01/08 + 
ENEM 

+ 
ENEM 

19/09 + 
ENEM 

31/10 

Física –  
Valdir 

5ª feira 
15h50 às  

16h40 

13/06 27/06 11/07 01/08 + 
ENEM 

+ 
ENEM 

19/09 + 
ENEM 

31/10 

Filosofia e 
Sociologia - 

 Diego 

6ª feira 
13h50 às 

15h30 

05/07 09/08 23/08 06/09 20/09 04/10 01/11 --- ---- 

Química –  
Renato 

 

6ª feira 
13h50 às 

15h30 

28/06 12/07 02/08 30/08 13/09 27/09 11/10 25/10 08/11 

  
Todo o esforço vale a pena porque acreditamos no sucesso dos nossos alunos! 
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