
 
 

 
São Paulo, 14 de junho de 2017. 
 

 Nos dias 24 e 26/06 realizaremos as Provas por área de conhecimento (conteúdo semestral), 

que têm por objetivo integrar as disciplinas na área a que pertencem, favorecendo a visão de um 

currículo integrado. 

 

Horários:  

As provas de área serão realizadas em dois dias: 

- 24/06 (sábado): Prova de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. Terá a duração de 

4h30 - com início às 8h e término às 12h30 (9ºano EF à 2ª série EM) e duração de 5h30 - com 

início às 8h e término às 13h30 (3ª série EM). A permanência mínima será de 2h para todos. 

Após este período, o aluno que terminar, poderá deixar as dependências do colégio. 

Com o intuito de exercitar nossa responsabilidade e pontualidade, seguiremos os seguintes 

critérios: 

 Os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 8h. 

 Não será permitida a entrada do aluno após este horário. 

 As listagens das salas estarão afixadas no 3º andar, no 1º dia da Prova de área. Verifique 

seu nome e o número da sala correspondente. 

 Apresentação dos alunos em suas respectivas salas, às 7h50. 

 Início da Prova de área às 8h. 

 

- 26/06 (segunda-feira): Prova de Ciências da Natureza e Matemática.  

Os alunos deverão seguir o horário regular de aulas, comparecendo às 7h15 para a 

primeira aula. 

A prova terá duração de 4h30, com início às 8h05 e término às 12h35 (9ºano EF à 3ª série 

EM). A distribuição de salas será a mesma do sábado (24/06). A permanência mínima será 

de 2h para todos. Após este período, o aluno que terminar, poderá deixar as dependências do 

colégio. Os alunos do Ensino Médio estão dispensados das aulas da tarde. 

 

Orientações gerais: 

 Os alunos deverão trazer lápis, borracha e caneta (azul ou preta).  

 Não será permitido o empréstimo de materiais. 

 Vedado o uso de calculadoras ou qualquer outro equipamento eletrônico. 

 Aparelhos celulares deverão estar desligados e colocados à frente na sala. 

 O uso do uniforme é obrigatório.   
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Das provas: 

 

 As avaliações terão questões de múltipla escolha, os alunos receberão o caderno de exercícios 

e o gabarito, e a correção da prova será feita por leitura ótica.  

 Os gabaritos serão personalizados e corrigidos por leitura ótica. É necessário que o 

aluno siga corretamente as instruções da prova para que não tenha suas questões 

anuladas. 

 Para Redação, haverá textos disparadores que orientarão a produção textual, seguindo formato 

desta prova no Enem. Os critérios de correção seguirão o formato deste exame.  

 As notas dessas avaliações serão unificadas por área, ou seja, a mesma nota será empregada 

em todas as disciplinas da área do conhecimento. Esta nota corresponderá à avaliação 2 

deste 2º trimestre, conforme segue: 

Linguagens – POR (Lit e Gramática), Inglês, Espanhol, Arte e Educação Física (9ºano EF) 

                       Literatura, Inglês, Espanhol, Arte, Educação Física e T.R. (Ensino Médio) 

Ciências Humanas – História, Geografia, Filosofia/Sociologia, Ensino Religioso, Atualidades. 

Ciências da Natureza – Ciências (9ºEF), Biologia, Física e Química (E. Médio). 

Matemática – Matemática exclusivamente (9ºEF E. Médio). 

Redação – comporá nota AV3 em Téc. Redação. 

 Os conteúdos e as orientações de cada uma das áreas do conhecimento foram dados em sala 

de aula e divulgados no site do colégio, pelos professores das diferentes disciplinas. É 

importante o aluno preparar-se com antecedência, seguindo as orientações dadas pelos 

professores em aula. 

 

Atraso ou falta: 

 

         No caso de atraso ou ausência, o aluno deverá apresentar atestado médico ou justificativa por 

escrito, e efetuar sua inscrição até o dia 07/08, para que tenha direito às provas substitutivas. Será 

enviado boleto para pagamento da taxa. Lembramos que estas provas serão dissertativas, mantendo-

se o mesmo grau de dificuldade no dia 16/08, às 14h. 

Caso o aluno não solicite prova substitutiva no prazo determinado, ficará com nota zero em 

todas as disciplinas da área do conhecimento. 

Aproveitamos também para informá-los que as aulas deste semestre irão até o dia 29/06 e, o 

retorno para o 2º semestre será dia 31/07. 
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