
 

 

 

 

“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” (pág.18) 
 

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2019. 

 

PROJETO + ENEM – INTENSIVO 
 

Prezados Pais e Alunos da 3ª série do Ensino Médio, 
Faz parte do Projeto + ENEM do CIC BH a preparação de um Intensivo com “aulões” de revisão e/ou                   
encerramento de conteúdo contemplado no ENEM e análise da prova realizada na primeira semana,              
além de um relaxamento especial com atividades dedicadas ao preparo emocional e espiritual dos             
alunos.  
No espaço de uma semana entre a primeira e a segunda provas, os candidatos deverão analisar o                 
que funcionou na sua estratégia e revisar conteúdos para a segunda semana. Mas é preciso tomar                
cuidado para que esse tempo não gere ainda mais ansiedade.  
Algumas dicas para os alunos são importantes:  
1) Fazer com cautela as questões fáceis. 
2) Evitar perder tempo com tópicos que não sabe responder. Não vale a pena ficar agarrado em                 
questões mais complicadas para ter que “chutar”, por falta de tempo, aquelas que conseguiria              
resolver. 
3) É preciso dar atenção especial à revisão das questões e à redação, que no ENEM conta como uma                  
prova separada.  
4) Ter controle emocional para maximizar o potencial de desempenho. Importante ter o máximo de              
tranquilidade possível. O que podia ter sido aprendido ao longo do ano já foi estudado. 
5) No dia que antecede a avaliação e no dia do ENEM, fazer refeições leves.  
6) Preparar um kit lanche com antecedência para os dias de prova. 
7) Muita atenção quanto aos locais de prova. Estudar o trajeto e tempo gasto para chegar ao local da                   
prova evitará transtornos de última hora. 
8) Se for para o local da prova de transporte coletivo, verifique os horários, tempo previsto e se a                   
linha de ônibus vai sofrer alterações. 
9) Chamar a atenção para o horário da abertura dos portões. Prever a chegada com antecedência                
traz maior tranquilidade, principalmente se o local da prova for em grandes escolas e faculdades. 
10) Na véspera do ENEM, faça um programa de lazer, sem exageros de desgaste físico e mental. 
 
O Enem exige competência leitora do candidato – ou seja, uma de suas funções é medir a               
capacidade de entender o que se está lendo nas perguntas. Outra exigência é que o aluno                
consiga relacionar conhecimentos de várias disciplinas – a chamada interdisciplinaridade. 
 
As dicas acima parecem ser comuns, sabidas, mas há muitos alunos que deixam para verificar essas                
questões na última hora. Passar por contratempos pode prejudicar o desempenho do candidato, pois              
leva a pessoa a um estágio emocional não confortável para fazer a prova do ENEM. 
 
Confiantes no sucesso dos resultados, desejamos excelentes provas nos dias 03 e 10 de novembro! 

Equipe de Educadores do Terceirão. 

 



 

 

 

 

 

Projeto ENEM 2ª fase 

Linguagens e Humanidades 
Semana de 24/10 a 01/11 de novembro de 2019 

   
 24/10  

Quinta-feira 
 25/10  

Sexta-feira 
28/10 

Segunda-feira 
29/10 

Terça-feira 
30/10  

Quarta-feira 
31/10 

Quinta-feria 
 01/11  

Sexta-feira 
07:20 01º prova prova Fil 

Lit 
(Andiara) Soc 

Lit 
(Andiara) 

Relaxa-
mento 
Pré- 

ENEM 

08:10 02º prova prova Fil His Soc 
LP 
(Ana) 

09:00 03º prova prova LP (Ana) Ing/Esp Geo 
Red 

(Adriana) 

10:15 04º 
LP (Ana) Red ER His 

LP 
(Adriana) 

 
Red  

(Adriana) 

11:05 05º Red 
(Adriana) Geo Geo Ing/Esp His Geo 

11:55 06º Lit 
(Andiara) Red Arte 

Lit 
(Andiara) His 

 
Geo 

13:50 07º TQE LP. --- Ing/Esp TQE His Fis TQE Bio --- 
14:40 08º TQE LP.  --- Ing/Esp  TQE His Geo TQE Bio  --- 
15:50 09º ---  --- Quí  TQE Mat  His TQE Fis  --- 
16:40 10º ----  --- Quí  TQE Mat Quí TQE Fis  --- 
17:30 11º  ---  --- Quí  --- LP Ana  TQE Fis  --- 

 
 

Ciências da Natureza e Matemática 

Semana de 4 a 8 de novembro de 2019 

   
04/11 

Segunda-feira 
05/11 

Terça-feira 
06/11 

Quarta-feira 
07/11 

Quinta-feira 
08/11 

Sexta-feira 
07:20 01º Mat1 Mat1 Bio2 Bio 1 Mat2 
08:10 02º Fis Bio 1 Qui Mat1 Mat2 
09:00 03º ER Bio 1 Fis Mat2 Mat2 
10:15 04º Fis Bio1 Fis Mat1 Bio2 
11:05 05º Mat1 Mat1 Qui Fís Relaxamento 

Pré-ENEM 11:55 06º Arte Bio1 Bio2 Fís 
13:50 07º Bio 2 --- Fís TQE LP. --- 
14:40 08º Bio 2  --- Quí TQE LP.  --- 
15:50 09º Quí  ---  ---  ---  --- 
16:40 10º Qui  ---  ---  ---  --- 
17:30 11º Qui  ---  ---  ---  --- 

 

 


