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Roteiro da Apresentação: 
• Grade Curricular em 2014 
• Premiação pelo Desempenho Individual no 

ENEM de 2014 
• Programa de Mentoria 
• Formatura em 2014 
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Grade Curricular em 2014 
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Em 2014, a 3ª Série do Ensino Médio conclui o Curso Regular do 
Sistema Anglo de Ensino ao final do primeiro semestre. No 
segundo semestre, será feita uma revisão de toda a matéria. Dessa 
forma, cada semestre terá uma característica própria: 
• Primeiro semestre - por ainda fazer parte do Curso Regular, a 

carga horária será igual à das 1ª e 2ª Séries, ou seja, com aulas 
pela manhã e às terças e quintas-feiras à tarde. 

• Segundo semestre - será utilizado o material Nova Faraday para 
se fazer a revisão no período da manhã. Período Integral para 
quem quiser se preparar melhor para os exames vestibulares e 
para o ENEM aqui no Liceu. Nas aulas da tarde haverá um 
trabalho mais forte no desenvolvimento de habilidades e 
competências. 

• Quem estiver fazendo cursinho pré-vestibular será dispensado 
das aulas à tarde. 
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3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO EM 2014 - parte da manhã 

      

  1o semestre - Regular 
2o semestre - Nova 

Faraday 

      

Aulas até 12h40     

Português (Gramática, 
Literatura, Texto e 
Redação) 

5 6 

Inglês 1 1 

Educação Física 1 0 

Matemática 5 5 

Física 4 4 

Química 4 4 

Biologia 4 4 

Geografia 3 3 

História 3 3 

Total 30 30 

Educação Física (7a aula)   1 
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3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO EM 2014 - 1o semestre 

      

  
Regular - manhã 
(aulas até 12h40) 

Regular – tarde 
(3as e 5as feiras) 

      

Português (Gramática, 
Literatura, Texto e Redação) 

5 2 

Inglês 1 2 

Educação Física 1   

Matemática 5   

Física 4   

Química 4   

Biologia 4   

Geografia 3 2 

História 3 2 

Total 30 8 
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3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO EM 2014 - 2o semestre 

      

  Regular - manhã 
Integral - tarde (de 2a 

a 6a feira) 

      

Português (Gramática, 
Literatura, Texto e Redação) 

6 5 

Inglês 1 1 

Educação Física 0 0 

Matemática 5 4 

Física 4 2 

Química 4 2 

Biologia 4 2 

Geografia 3 2 

História 3 2 

Total 30 20 

Educação Física (7a aula) 1   
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AULAS PELA MANHÃ 

DE 2ª A 6ª FEIRA Início Final 

1ª, 2ª e 3ª aulas: 07h20 09h50 

Intervalo: 09h50 10h10 

4ª, 5ª e 6ª aulas: 10h10 12h40 

7ª aula: 12h40 13h10 

SIMULADOS INTERNOS (para todos) 

SÁBADO Início Final 

Até 4 vezes por semestre: 09h00 12h00 

AULAS À TARDE 

Início Final 

7ª e 8ª aulas (de 45 minutos): 13h50 15h20 

Intervalo: 15h20 15h40 

9ª e 10ª aulas (de 45 minutos): 15h40 17h10 
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Os valores das mensalidades para 2014 ainda não foram definidos. 
 
No 1º semestre todos os alunos da 3ª Série do Ensino Médio 
estarão automaticamente matriculados no Período Regular. 
 
Na passagem do 1º para o 2º semestre, haverá a opção do Período 
Integral, cuja diferença de valor em relação ao Período Regular 
permanece igual à atual. Para formar uma turma de Período 
Integral, é preciso haver pelo menos 6 alunos matriculados. 
 
O Calendário de 2014 ainda não foi definido (questão da Copa). 
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• Presença obrigatória nessas aulas. Elas serão classificadas como 

Projetos Pedagógicos de cada disciplina. 
• Os alunos que começarem a fazer cursinho no 1º semestre 

poderão ser dispensados delas. 
• Não haverá avaliações na parte da tarde. 
• As aulas de História e Geografia terão forte conteúdo de 

Filosofia e Sociologia. 
• As aulas de Português serão fortemente voltadas para a prática 

da Redação. 
 
Aulas de Inglês: 
• Parceria com a Cultura Inglesa - Inglês para Vestibular, à exceção 

das aulas de Inglês da opção do Integral (no 2º semestre à 
tarde). 10 
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Comparações entre nosso Período Integral e cursinhos: 
• Nos últimos anos, houve uma queda sensível dos alunos que 

fazem cursinho enquanto cursam a 3ª Série do Ensino Médio. O 
próprio Anglo diz que a tendência é que a 3ª Série tenha uma 
carga horária superior às 30 aulas semanais. 

• Maior eficiência no aproveitamento do tempo. No Liceu, as 
aulas da tarde terão um forte trabalho no desenvolvimento de 
habilidades e competências, complementares com a revisão 
feita na parte da manhã. No cursinho, espera-se certa repetição 
de conteúdo em relação à revisão feita de manhã no Liceu. 

• Ambiente com o qual os alunos já estão familiarizados. 
• Maior atenção da parte dos professores, uma vez que o número 

de alunos em sala de aula é bem menor do que nos cursinhos. 
• Menos stress com deslocamentos até o cursinho. 
• Melhor relação custo-benefício. 11 



Apresentação sobre 

a 3ª Série do Ensino 

Médio em 2014 

12 

Outras informações para 2014: 
• Os horários e os professores das disciplinas são definidos no 

início do ano. 
• Tanto no 1º como no 2º semestre, não há avaliação valendo 

nota nas aulas da parte da tarde, mas haverá controle de 
frequência. Os alunos que estiverem matriculados em cursinhos 
pré-vestibulares deverão entrar em contato com a Secretaria 
para serem dispensados das aulas à tarde a partir do início das 
aulas nesses cursinhos. 

• Em alguns sábados, há os Simulados do Liceu, elaborados por 
nossos professores e abertos para toda a 3ª Série. Só poderão 
melhorar ou deixar inalterada a nota de cada disciplina e não 
serão marcados em dias de evento, feriados e época de provas. 

• A classe escolhe se participa ou não das Feiras. 
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Desde 2013, há um novo sistema de notas. Até à 2ª Série do E.M., 
a Média Final é: 

 
Onde N5 é uma nova prova, aplicada no fim do ano, que abrange 
toda a matéria dada no ano. 
 
Para os alunos da 3ª Série do Ensino Médio, a Média é: 
 
 
Permanecem a média 5,0 para a aprovação, os Conselhos de Classe 
e o limite máximo de três disciplinas na Recuperação. Em caso de 
Recuperação, a Média será:  
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Premiação pelo Desempenho 
no ENEM em 2014 
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Apresentação das notas no site do ENEM: 
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Cálculo da Média do ENEM: 
 

Média Ponderada = Prova Objetiva + Redação 
2 

 
Onde: 
Prova Objetiva = (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias + 
    + Matemática e suas Tecnologias + 
    + Ciências Humanas e suas Tecnologias + 
    + Ciências da Natureza e suas Tecnologias)  /  4 
 
(Nas últimas edições as notas foram de 0 a 1.000) 
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Premiação por aluno(a): 
 
Prêmio = (Média Ponderada – 650) x R$7.840,00 
                   350 

R$ 0 

R$ 1.120 

R$ 2.240 

R$ 3.360 

R$ 4.480 

R$ 5.600 

R$ 6.720 

R$ 7.840 

   de  0 a   650 700 750 800 850 900 950 1000 

Prêmio 
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Algumas informações e cálculos sobre a premiação: 
• Essa premiação refere-se ao ENEM que será aplicado no 2º 

semestre de 2014. 
• A premiação será dada a quem tiver uma Média Ponderada 

acima de 650 pontos. 
• 100 pontos a mais (10% da nota) em uma das provas objetivas 

podem significar R$280,00 a mais de prêmio. 
• 100 pontos a mais na nota da Redação podem valer R$1.120,00 

a mais de prêmio. 
• Para quem conseguir 800 pontos na Redação, bastará ter uma 

média acima de 500 nas demais provas para começar a ganhar o 
prêmio. 
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Condições para receber o prêmio: 
• Não ocorrer cancelamento ou anulação do ENEM 2014. 
• Conseguir Média Ponderada acima de 650 (ou 65% de 

aproveitamento, caso mude o sistema de pontuação). 
• Terminar a 3ª Série do Ensino Médio no Liceu Pasteur - Unidade 

Mayrink em 2014. 
• Estar registrado(a) no ENEM 2014 como aluno(a) do Liceu 

Pasteur - Unidade Mayrink. 
• Não ter pendências financeiras com o Liceu Pasteur ao final de 

2014. 
• Requerer o prêmio em até dois meses a partir da divulgação das 

notas do ENEM. 
• Autorizar o Liceu Pasteur a acessar as notas do(a) aluno(a) no 

portal do ENEM, e passar as informações necessárias para que a 
escola faça esse acesso. 
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Do recebimento do prêmio: 
• O prêmio será pago em 2015, em até 10 dias a contar do 

encerramento do prazo concedido para a solicitação do prêmio. 
• O prêmio será pago na Tesouraria ao responsável financeiro 

do(a) aluno(a). 
• O prêmio está sujeito a uma alíquota de Imposto de Renda, que 

será paga na fonte pelo Liceu Pasteur. 
• O responsável financeiro deverá declarar o recebimento do 

prêmio na Declaração de Imposto de Renda, no ano seguinte, 
em “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, na 
linha 8 “Outros Rendimentos recebidos pelo titular”. 
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Programa de Mentoria 
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O que é um mentor? Na obra Odisséia, 
de Homero, Mentor trabalhava como 
mestre e conselheiro de Telêmaco, 
filho de Odisseu, rei de Ítaca, 
enquanto este estava na frente de 
batalha da Guerra de Tróia. 
 
Exemplos famosos de mentoria: 
Sócrates e Platão, Haydn e Beethoven, 
Freud e Jung. 
 
Nas últimas décadas, a mentoria tem 
sido utilizada com frequência cada vez 
maior em universidades e empresas. 
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Com sua experiência, o mentor ajuda o mentoreado a adquirir 
conhecimento e a procurar novas formas para encarar seus 
desafios. 
 
A mentoria costuma ser oferecida em momentos decisivos nas 
vidas das pessoas, como em graduações ou promoções. 
 
A relação entre mentor e mentoreado deve ser voluntária. O 
mentor deve se importar com seu mentoreado, e este  deve ter 
entusiasmo para aproveitar o que o mentor tem para lhe oferecer. 
 
Atividades que podem ser exercidas por um mentor: colaborar, 
encorajar, desenvolver, supervisionar. 
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Objetivo: ajudar o aluno a refletir e a procurar informações a 
respeito da carreira que ele pretende seguir. 
 
A mentoria é oferecida, em caráter opcional, aos alunos que estão 
cursando o 2º semestre da 2ª Série do Ensino Médio, e dura até o 
final do 1º semestre da 3ª Série. Os mentores escolhidos sempre 
são professores do Liceu Pasteur. Nem todos os professores têm 
disponibilidade para participar desse programa, por isso pedimos 
aos alunos que indiquem até cinco professores, pela ordem de 
preferência, que eles gostariam que fossem seus mentores. 
 
As reuniões entre o mentor e o mentoreado ocorrem na escola, e 
os horários são estabelecidos em comum acordo entre ambos. 
Recomendamos uma reunião de 50 minutos por mês. 
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Formatura 
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No final de todos os anos, há no Liceu a cerimônia de 
encerramento do ano letivo, na qual os alunos da 3ª Série do 
Ensino Médio são convidados a celebrar o final de um importante 
ciclo de suas vidas. 
 
Essa cerimônia faz parte do calendário oficial da escola.  
 
A escola deseja que todos os alunos da 3ª Série, e seus familiares, 
participem desse evento, porém a presença não é obrigatória. 
 
A data costuma ser marcada na última semana do ano letivo, 
porém pode ser alterada em função de datas de exames 
vestibulares ou de algum evento organizado pela turma. 
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Obrigado pela atenção! 


