
 

 

 
 

 
 

Duque de Caxias, 16 de agosto de 2022. 
 
Senhores Responsáveis, 

 
  Informamos que o Simulado do 3º Trimestre será 

realizado no dia 24/8/2022- (4ªfeira), presencial, no horário 
normal de aula. 
 

            Horário:  
            Manhã:7:30h às 11:50h (6º ao 9º ano)  
            Tarde:13:10 às 17:00h 
                                      

 Capítulos cobrados no Simulado do 3º trimestre 
6,7,8,9. Cada professor informará ao aluno os conteúdos de 
maior relevância que serão registrados no caderno. 

 

Atenção: 
 

• O aluno deverá trazer: 
 

•  Todo o seu material do dia, seu lanche e sua 
garrafinha de água. Caso a turma terminar o simulado 
antes do tempo estipulado, o professor dará sua aula 
normal. 
 

•  No dia do Simulado do SAS do 3ºtrimestre não haverá 
recreio, o aluno irá lanchar na sala. (trazer o lanche, 
comprar antes ou lanchar após o simulado) 

 

• No dia do Simulado de Redação o próprio professor da 
disciplina aplicará em seus tempos de aula. 

 

• Os simulados de Redação do 3º trimestre serão 
aplicados durante as aulas de redação nos seguintes 
dias: 

 

Simulado de Redação – 3º trimestre 

Turmas Data:  Conteúdo 

601/602/603 31/8 Cap.11- Adaptação de lenda  

   

703 29/8 Cap,12 – Resenha crítica  

701 31/8 Cap,12 – Resenha crítica 

704 1/9 Cap,12 – Resenha crítica 

702 2/9 Cap,12 – Resenha crítica 

   

801 31/8 Cap12- Comentário em Redes 
Sociais  

802/803 2/9 Cap12- Comentário em Redes 
Sociais 

   

902/903 29/8 Texto dissertativo 
argumentativo 

901 31/8 Texto dissertativo 
argumentativo 
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