
 

Comunicado 103/2022. 

Esteio, 05 de agosto de 2022.  

 

Estimados pais e/ou responsáveis do Ensino Médio:  

 

Informamos que, do dia 12 ao dia 15/08 e do dia 19 ao dia 22/08, acontece o 3º 

Simulado Enem para os estudantes do Ensino Médio. As provas acontecem a cada bimestre, 

sendo quatro simulados durante o ano e têm o objetivo de aproximar o/a estudante à 

realidade do Exame Oficial do Enem. 

Neste 3º simulado, o/a estudante terá novamente a oportunidade de realizar as 

provas no ambiente de sua casa, no horário que julgar melhor, inclusive durante o final de 

semana, tendo em vista que temos muitos estudantes que trabalham ou estudam em turno 

inverso. Contudo, disponibilizaremos as datas e os horários, abaixo, para a realização do 

simulado no ambiente da escola, em turno inverso, caso o/a estudante, assim desejar. 

 Pedimos que sinalize a Coordenação Pedagógica, caso for de seu desejo realizar as 

provas no ambiente escolar nas seguintes datas e horários: 

 

Dia 12/08 (sexta-feira), das 13h30min às 19h Prova 1 

Dia 19/08 (sexta-feira), das 13h30min às 18h30min Prova 2 

 

Assim, durante o período do dia 12 ao dia 15/08, o estudante deve realizar a prova 

1, correspondente às disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, 

Literatura, Arte, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia + Redação.  No 

período do dia 19 ao dia 22/08, o estudante deve realizar a prova 2, correspondente às 

disciplinas: Química, Física, Biologia e Matemática.  

Atente-se: o simulado estará disponível na plataforma, a partir das 13h do dia 12/08 

e se encerra à meia noite do dia 15/08 para a realização da prova 1. Para a realização da 

prova 2, o simulado estará disponível na plataforma, a partir das 13h do dia 19/08 e se 

encerra à meia noite do dia 22/08. 

 

A realização do simulado será através do Portal Positivo On:  

• Login: e-mail ‘soulasalle’ do/a estudante; 

• Senha: senha encaminhada por e-mail pela Positivo On. 

 

Lembre-se estudante: o simulado compõe a sua nota do qualitativo. 

 

Esse é o seu momento estudante Lassalista, não perca a oportunidade de fazer a 

diferença. Contamos com a sua participação! 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 

 

 

 


