São José dos Campos, 14 de junho de 2017.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Seguem informações importantes para as próximas semanas:
1. Geekie Teste 2017 - Ensino Médio
Nosso objetivo é oferecer mais uma experiência de prova no formato do Enem, bem como relatórios de
desempenho e planos de estudos que contribuirão para manter o foco na aprendizagem em preparação ao
Enem e Vestibulares.
Os alunos farão os simulados do 1º Geekie Teste, com seu login e senha, no Geekie Lab , recurso utilizado
diariamente em sua rotina de estudos:
1º dia - Caderno 1: Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias
 90 itens (questões) – 4h30 de prova
 19/06: 1os e 2os anos
 23/06: 3os anos
2º dia - Caderno 2: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
 90 itens (questões) – 4h30 de prova
 21/06: 1os e 2os anos
 24/06: 3os anos
a) Os alunos terão a opção de fazer os simulados no Instituto São José ou em casa:
 Nos dias 19,21 e 23 o simulado ficará disponível das 13h às 23h e dia 24/06 das 7h às 18h.
 Uma vez iniciada a prova, o aluno terá apenas o tempo previsto de 4h30, encerrando o sistema
automaticamente.
b) Para fazer na escola, nos horários estabelecidos, os alunos terão que confirmar presença na lista que
será disponibilizada em sala de aula: 19,21 e 23 a aplicação do simulado será das 13h20 às 17h50 e no
dia 24/06 das 7h30 às 11h50.
c) Lembramos que no mês de setembro aplicaremos o 2º Geekie Teste, com o qual avaliaremos o caminho
percorrido e teremos novos dados que serão utilizados para definir novas ações.
2. Cronograma da semana de 26 a 29 de junho:






Os alunos só poderão entrar na 1ª aula;
Teremos as duas primeiras aulas no período da manhã e depois Olimpíada até 12h20;
Na terça e quinta-feira os alunos não terão aula no período da tarde;
26/06: Simulado do #MaisInstituto das 13h20 às 18h20;
As provas mensais serão aplicadas nas duas primeiras aulas, conforme calendário:
- 26/06: Sociologia (1os anos); Espanhol (2os anos); História (3os anos)
- 28/06: Espanhol (1os e 2os anos); Geografia (3os anos).
 Contamos com todos os alunos na Olimpíada, participando dos jogos e torcendo. Esse é um momento
de convivência que favorece o espírito de equipe, sentimento de pertença e alegria salesiana;
 Os alunos que não desejarem participar da Olimpíada receberão um horário diferenciado para as aulas
de revisão de conteúdos e atividades relacionadas às diferentes disciplinas.
3. Período de férias: 30/06 a 31/07 e Início das aulas: 01/08
Agradecemos a parceria família e escola!
Atenciosamente,
Direção/Equipe Pedagógica Pastoral

