Senhores Pais dos alunos da 3ª Série.
Reconhecemos o esforço dos estudantes que têm se comprometido com as responsabilidades que
envolvem o ato de estudar, especialmente neste período de finalização do Ensino Básico, o qual antecede
os processos seletivos para o acesso ao Ensino Superior.
Nossa proposta de trabalho contempla o estabelecimento de ações que favoreçam, também, a
preparação de nossos estudantes para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Assim, uma das
ações de destaque acontecerá, em todas as unidades da Rede Batista de Educação – o ENEM
Institucional.
Trata-se de um simulado , formulado pelo Sistema de Ensino POLIEDRO, que é de relevância no
Cenário Educacional. Este importante simulado, integrado ao processo avaliativo da 3ª etapa, acontecerá,
como já divulgado no Batista Informa, 24 de setembro (sábado) e 25 de setembro (domingo), no período
da tarde (pontualmente às 13h). Desejamos aproximar ainda mais os nossos estudantes da 3ª série de
todas as unidades da Rede à estrutura do exame oficial que será realizado nos dias 05 e 06 de novembro.
No site da escola, vocês podem, juntamente com os seus filhos, ter acesso ao Edital que orienta a
realização do ENEM Institucional.
Com essa estratégia pedagógica, reconheceremos o Mérito Acadêmico alcançado pelos alunos,
primeiros colocados nas unidades de Belo Horizonte, Betim, Buritis, Ouro Branco e Uberlândia. Haverá
também uma premiação especial para o primeiro lugar geral na Rede Batista de Educação.
A divulgação do resultado oficial está prevista para o dia 16/ 11 / 2016 (quarta-feira).
Contamos com o apoio e o incentivo de vocês, pais, para que os seus filhos enfrentem mais este
desafio, fortalecendo-se ainda mais para os próximos obstáculos que enfrentarão na vida adulta.
Caso haja qualquer dúvida, estaremos à disposição para esclarecê-la.
Um abraço,
Equipe Pedagógica da 3ª Série EM
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