SIMULADO DO ENEM AINDA RECEBE INSCRIÇÕES
Atividade é gratuita e aberta à comunidade
Com a finalidade de preparar os estudantes para o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, o
Colégio Singular e o Singular Anglo Vestibulares promoverão neste domingo (dia 27 de maio)
às 13 horas, o Simulado Aberto do Enem, que será aplicado no Instituto Mauá de Tecnologia,
em São Caetano do Sul. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio do portal
www.singular.com.br .
O simulado é aberto para a comunidade e podem participar alunos da rede pública e particular
da 3ª série do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares. A atividade será composta por
questões de múltipla escolha de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e suas
Tecnologias, sem redação.
Simultaneamente à realização do exame, a equipe de coordenadores e diretores do Singular
promoverá uma reunião com os pais dos candidatos, na qual serão abordados diversos assuntos
ligados à maratona de vestibulares, datas de inscrição e como cada família pode ajudar os filhos
nesse importante momento.
Nesse mesmo dia (27) às 9 horas, nas unidades de Ensino Médio, será realizada a Maratona
Enem com a participação de estudantes, internos e externos, do 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental II e das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. A atividade será dividida em Provão do
Fundamental e o Provão Treineiros, respectivamente, e as inscrições também devem ser
realizadas por meio do portal do Singular, onde constam os endereços de todas as unidades da
rede de ensino e mais informações sobre as ações voltadas ao Enem.
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