Sobradinho, 15/08/2019.

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis dos alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio,
Como é do conhecimento de todos estamos intensificando simulações preparatórias para os exames
externos ENEM, PAS e CONCURSOS PÚBLICOS, buscando melhorar a performance dos conhecimentos
adquiridos. Assim, segunda e terça-feira próxima, dias 19 e 20 de agosto faremos nosso 3º SIMULADO.
Lembramos que os alunos têm acesso individual para analisar seu desempenho pelo portal da FTD.
Pedimos atenção especial para ciência dos responsáveis:
1.Os alunos virão somente fazer a prova, das 7h30min às 13h, com permanência mínima, de 2h30min e
término da prova às 13h.
2.Os alunos deverão vir uniformizados com a camiseta do colégio.
3.Trazer lanche, água e caneta transparente de tinta preta.
4.Para que seu (sua) filho (a) seja dispensado (a) ao terminar a prova, nestes dois dias, favor autorizar
mediante a assinatura deste documento. Em hipótese alguma será autorizado a saída por meio de
telefone.
Aluno (a) _______________________________________________________________
Ciente dos Responsáveis: ______________________________________________
Telefone para contato: _______________________________
Fraternalmente,
Edênia Roma – SCT - Simone Ouriques – Coordenadora do EF II e EM e Supervisora Educativa
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