
 
“A avaliação deve também evitar, em qualquer momento, gerar tensões e frustrações,  

para converter-se em instrumento de aprendizagem construtiva.” 
Nosso Modo Próprio de Educar – “Filhas de Jesus” (pag.50) 

    
Belo Horizonte, 31 de outubro de 2019. 

  

Prezados pais e/ou responsáveis e alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, 

Atendendo à solicitação dos alunos, comunicamos a transferência das datas das provas            

programadas respectivamente para os dias 04/11 (2ª feira–15h50) - BM4 (Língua           

Portuguesa e Inglês) e 11/11 (2ªfeira–15h50) – BM5 (Matemática e Filosofia), em            

virtude das provas do ENEM que serão realizadas nos dias 03/11 e 10/11. Consideramos              

pertinente a solicitação uma vez que vários alunos farão as provas como treineiros e              

necessitam se recuperar do desgaste mental e físico após a realização da prova. 

 

Sendo assim, organizamos o calendário de provas: 

05/11 (3ª feira – 07h20) BM4 (Língua Portuguesa e Inglês) 

12/11 (3ª feira – 10h15) – BM5 (Matemática e Filosofia) 

 

No dia 04/11 e 11/11 (2ª feira), haverá aulas normalmente. Os alunos serão             

dispensados às 15h30. 

 

 Aproveitamos a oportunidade para dar algumas dicas aos treineiros:  

 

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 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. 

 

Desejamos excelentes provas para todos! 

 

Atenciosamente, 

 

  

Helen Cristina Paes 

Coord. Pedagógica  

do EFII e EM 

Virginia Gris Ceolin 
            Vice Diretora 

Sérgio Martins Duarte 

Diretor 



  


