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INFORMATIVO N°51/CFNP- 10/05/2022 

ASSUNTO; 1° Simulado ENEM -3*s Séries 

Senhores Pais, 

Como parte das atividades que objetivam a orientação profissional, bem como, a melhor preparação dos 

estudantes para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM conforme agendado em 
Calendário Geral Escolar. o Colégio proporcionará o 1 simulado do ano de 2022, contemplando a estrutura básica 

que pemite ao aluno vivenciar a experiência na totalidade. 

Dias e horários: 

1 dia - Sexta-feira- 13/05/2022- Início 7h30min - Duração: Sh30: Ciências Humanas e Suas Tecnologias

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação. 

2 dia- Sábado, 14/05/2022- Início 8h - Duração: Sh: Matemática. Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da 

Natureza e Suas Tecnologias.

Uniforme: agasalho do colégio 

E necessário que o aluno se atente para as seguintes instruções:

1. Horarios:

Dirigir-se diretamente para sala de prova (sem forma); 
Portar um documento oficial com foto que deverá ser apresentado ao fiscal na porta da sala: 

Permanéncia mínima em sala de aula 2h. 

2. Para a realização do simulado:

Caneta esferográfica de corpo transparente e tinta preta; 

3. Lanche: 
Cada aluno deverá trazer seu próprio lanche, levando em consideração que a saída de sala se dará somente perante a 

necessidade de ir ao banheiro e será acompanhado (a) de um profissional do Colégio: 
Escolha lanches simplese que estejam acondicionados em embalagens transparentes. Ex: Sanduiches e frutas já 

prontas para o consumo; 

No caso das barrinhas de cereais ou chocolates terão que vir em embalagem lacrada 

Não esquecer a garrafinha de água (embalagem transparente).

4. O que não é permitido:
Dispositivos eletrônicos (calculadoras agendas eletrônicas ou similares, tele fones celulares, smartphones, ablets e 

demais aparelhos eletrônicos);
Caneta que não seja de material transparente;

Oculos escuros; 
Lapiseira, lápis e similares;

Livros e anotaçðes;

Chaves, relógios; 
Boné, chapéu, gorro e similares;

NT Fone de ouvido ou similares.

Atenciosamente. 
EDGAR RAMON NOCETI 

Major PM Diretor do Colégio Policial Militar 
Feliciano Nunes Pires- Lages/SC.


