
 

Srs. Pais e alunos da 3ª série doEnsino Médio, 

 
A Rede Pitágoras realizará o Simulado ENEMVest. O programa está destinado aos alunos 
regularmente matriculados na3.ª série do Ensino Médio e que utilizam a Coleção de livros para 
este segmento. 
 
O Simulado ENEMVest integra o Programa Pitágoras de Educação em Rede 2015 - Programa 
Estudantil e se constitui de provas que apresentam conteúdos relacionados a cada série, 
elaboradas por profissionais com grande experiência. 
 
Data da aplicação: 

� 3.ª série 

13/09/2016 (terça-feira) – Caderno 1,  contendo 90 questões que contemplam as áreas 

de Ciências da Natureza esuas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

14/09/2016 (quarta-feira) – Caderno 2, contendo 90 questões que contemplam as áreas 

de Matemática e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias e uma proposta de 

redação. 

 

Observações: Os Cadernos de provas deverão ser aplicados por todas as escolas 

participantes, sem exceção, rigorosamente no horário das 13h30min às 18h, horário oficial de 

Brasília.  

� Taxa de Inscrição: R$ 12,00 (doze reais)  

Para efetuarmos a inscrição de seu(sua) filho(a), solicitamos o envio da taxa de inscrição até 6ª 

feira ( 10/06). Favor entregar para Cristina ou Ana Paula, na recepção. 

No ato da inscrição, o(a) aluno(a) deverá fazer opção por uma das línguas estrangeiras 

(inglês/espanhol). 
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EDUCARPARA A SUSTENTABILIDADE: 
RESPONSABILIDADE DE TODOS! 

COMUNICADO    
059/ 2016 

Data:07/06/16 

De: Coordenação Pedagógica  

Para: Senhores Pais dos alunos da 3ª Série do Ensino Médio do CA UCPD 

Assunto:Simulado ENEMVEST 

 



 

 

� Premiação 
 
 
Para valorizar e estimular a participação dos alunos, a Rede Pitágoras realiza a 

premiação dos classificados emprimeiro, segundo e terceiro lugares gerais de cada série 

do Ensino Médio (1.ª, 2.ª e 3.ª séries).

 

1.º Lugar geral – um Tablet

2.º Lugar geral – um Smartphone

3.º Lugar geral – um IPOD

Considerando essa mais uma oportunidade de experiê

nossos alunos, comunicamos que a

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu___________________________________________________________

responsável pelo(a) aluno(a) ______________________________

Série do  Ensino Médio, autorizo a sua participação no simulado 

 

Assinatura:_________________________________________Data: __________________ 

 

 

Para valorizar e estimular a participação dos alunos, a Rede Pitágoras realiza a 

dos classificados emprimeiro, segundo e terceiro lugares gerais de cada série 

do Ensino Médio (1.ª, 2.ª e 3.ª séries). 

um Tablet 

um Smartphone 

um IPOD 

Considerando essa mais uma oportunidade de experiência e preparação para o futuro dos 

nossos alunos, comunicamos que a participação de todos é muito importante.

Atenciosamente, 

 

A Coordenação 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO 

 

Eu___________________________________________________________

responsável pelo(a) aluno(a) ________________________________________

Série do  Ensino Médio, autorizo a sua participação no simulado ENEMVest

Assinatura:_________________________________________Data: __________________ 

Para valorizar e estimular a participação dos alunos, a Rede Pitágoras realiza a 

dos classificados emprimeiro, segundo e terceiro lugares gerais de cada série 

ncia e preparação para o futuro dos 

de todos é muito importante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu________________________________________________________________________, 

________________, da 3ª 

ENEMVest. 

Assinatura:_________________________________________Data: __________________  


