
 
“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) 

    
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2020. 

  

Prezados pais e/ou responsáveis e alunos da 3ª série do Ensino Médio, 

 

Com o objetivo de impulsionar o desempenho dos nossos alunos no Exame Nacional do Ensino               

Médio, desde 2017 o Programa Mais Enem tem sido uma evolução das práticas do CICBH voltadas                

para a qualificação dos nossos resultados no exame.  

 

Para 2020 há a novidade de mais um ciclo de simulados. O primeiro de ciclo simulados Enem terá                  

caráter diagnóstico e ocorrerá nos dias 11/02 e 18/02 (ambos nas terças-feiras. 1º dia: Linguagens,               

Humanas e Redação, das 14h às 19h30 e no 2º dia: Ciências da Natureza e Matemática, das 14h às                   

19h). Os outros quatro ciclos também já possuem data prevista em nosso calendário de provas.               

Para lançamento da nota na etapa, levaremos em consideração o melhor desempenho do aluno              

dentro dos ciclos realizados em cada uma das etapas durante o ano letivo de 2020. 

  

O conjunto de ferramentas que o aluno e a escola possuem na plataforma EVOLUCIONAL,              

transforma indicadores de resultados em melhoria de desempenho, por isso é muito importante a              

presença dos alunos, bem como a pontualidade no horário estabelecido para o início da aplicação               

das provas. 

 

Contamos com a participação dos pais ou responsáveis estimulando seus(suas) filhos(as) a            

participarem com empenho de todos os simulados de 2020.  

 

Atenciosamente, 
 

  

Helen Cristina Paes 
Coord. Pedagógica  
do EF-AF e Médio 

 

Virginia Gris Ceolin 
  Vice- Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 

 
 
 

Confirmação do Recebimento da Circular sobre SIMULADOS 2020 - 3ª série EM 
 

Estou ciente do conteúdo da circular enviada no dia 08/02, sobre os SIMULADOS de 2020. Favor                
devolver assinado até o dia 11/02, terça-feira na comunitária. 
 
Nome do Aluno:  ___________________________________________________________________ 

Parentesco: _______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: ___________________________________________ Data:  ____/____/2020   


