Comunicado 072/2021
2º Simulado Enem Ensino Médio
Campinas, 11 de maio de 2021

Prezados Pais e Responsáveis,
Os alunos do Ensino Médio terão a oportunidade de realizar o 2º Simulado ENEM de
forma presencial.
A atividade prevê um acréscimo, em forma de bônus, na média final do trimestre,
podendo chegar até 0,5 ponto por disciplina que compõe o simulado, conforme
desempenho.
Data

Horário

Dia da semana

Modelo de prova

Bonificação

8h às 13h30

Sábado

ENEM

2º trimestre

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

22 de maio

Ciências Humanas e suas Tecnologias
Redação
8h às 13h

29 de maio

Sábado

ENEM

2º trimestre

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Matemática e suas Tecnologias.

A aplicação das provas acontecerá nas dependências do Colégio. É obrigatório
realizar inscrição para participar do simulado. Após o fechamento das inscrições,
organizaremos as salas, respeitando os protocolos de biossegurança e as fases
determinadas pelos órgãos governamentais.
Caso o aluno deseje fazer a prova, mas opte por não realizá-la presencialmente
haverá a opção de retirar o caderno de questões e realizar o simulado em casa. Para
isso, deverá fazer a inscrição e retirar o caderno de questões referente a 1ª prova no
Colégio, no dia 22/05. Para a 2ª prova, deverá retirar o caderno de questões no dia
29/05, das 9h às 10h, na portaria 1.
A folha de respostas e a redação deverão ser entregues, devidamente preenchidas,
sem rasuras, não podendo ser dobrada ou amassada, na portaria 1 do Colégio, na
segunda-feira, dia 24/05 até as 18h, para a 1º prova e no dia 31/05, até as 18h, para a
2º prova.
A inscrição para o simulado está disponível para o aluno no classroom “RB Vest 2021”
até dia 18/05/2021. Só é permitido realizar inscrição utilizando a conta de e-mail do
Colégio Rio Branco do aluno.
Contamos com a participação de todos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
Ensino Médio

