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Roteiro da Apresentação: 
• Premiação pelo Desempenho no 

ENEM em 2013 
• Aulas e Atividades em 2013 
• Professor Conselheiro e 

Representantes de Classe 
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Premiação pelo Desempenho 
no ENEM em 2013 



Apresentação sobre 

a 3ª Série do Ensino 

Médio em 2013 

22/09/2012 4 

A repercussão positiva do ENEM na Mídia: 
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A repercussão negativa do ENEM na Mídia: 
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Situação atual: 
• O Governo Federal está comprometido com o sucesso do ENEM. 
• Por ser uma medida fácil de ser usada, a Média Total no ENEM 

tem sido cada vez mais usada na hora em que os pais escolhem 
uma escola para seus filhos. 

• Figurar entre as melhores médias do ENEM na cidade traz uma 
grande publicidade gratuita para as escolas. 

 
Entretanto: 
• Em função dos problemas dos últimos anos, algumas das mais 

importantes universidades deixaram de considerar a nota do 
ENEM, e a autonomia universitária lhes garante esse direito. Isso 
tem feito cair o interesse dos alunos pelo ENEM, especialmente 
em São Paulo. 
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Meta: 
• Fazer com que, nos próximos anos, o Liceu Pasteur figure, de 

modo consistente, entre as maiores médias do ENEM na cidade 
de São Paulo. 

 
Desafio: 
• Motivar os alunos para o ENEM. 
 
Em 2011, após analisarmos diversas alternativas e consultarmos 
nossas assessorias, decidimos criar um prêmio, a ser pago em 
dinheiro, cuja elegibilidade e montante depende do desempenho 
individual de cada aluno no ENEM deste ano. 
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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$7.420,00 
                   350 

R$ 0 

R$ 1.060 

R$ 2.120 

R$ 3.180 

R$ 4.240 

R$ 5.300 

R$ 6.360 

R$ 7.420 

   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 2013. 
• Consideramos que, para atingirmos nosso objetivo, nossos 

alunos precisam alcançar uma média entre 650 e 700 pontos, 
daí a premiação ser dada a quem tiver uma média acima de 650 
pontos. 

• 100 pontos a mais (10% da nota) em uma das provas objetivas 
podem significar R$265,00 a mais de prêmio. 

• 100 pontos a mais na nota da Redação podem valer R$1.060,00 
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 2013. 
• Conseguir Média acima de 650 (ou 65% de aproveitamento, caso 

mude o sistema de pontuação). 
• Terminar o 3º ano do Ensino Médio no Liceu Pasteur - Unidade 

Mayrink em 2013. 
• Não ter pendências financeiras com o Liceu Pasteur ao final de 

2013. 
• Requerer o prêmio 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 2014, 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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Aulas e Atividades em 2013 
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Nos últimos anos, um dos pedidos mais frequentes da parte de 
pais e alunos foi a preparação para o Vestibular. 
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AULAS PELA MANHÃ (para todos) 

DE 2ª A 6ª FEIRA Início Final 

1ª, 2ª e 3ª aulas: 07h20 09h50 

Intervalo: 09h50 10h10 

4ª, 5ª e 6ª aulas: 10h10 12h40 

SIMULADOS (para todos) 

SÁBADO Início Final 

Até 2 vezes por mês: 09h00 12h00 

ATIVIDADES (para todos) 

DE 2ª A 5ª FEIRA a partir das 15h40 

6ª FEIRA a partir das 14h00 

AULAS À TARDE (para Integral) 

DE 2ª A 5ª FEIRA Início Final 

7ª e 8ª aulas: 14h00 15h40 
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Manhã (obrigatórias): 
• Matemática  5 
• Física   5 
• Química   4 
• Biologia   4 
• Português (Gr, Tx, Rd, Lt) 4 
• História   3 
• Geografia   3 
• Inglês   2_ 
 TOTAL   30 

Tarde (aulas duplas opcionais): 
• Matemática  2 
• Física   2 
• Química   2 
• Português / Biologia 2 
    8 
Aprofundamento, discussão, postura 
questionadora, reflexão, produção de 
textos, resolução de questões com 
argumentação (até 2.000 exercícios). 

22/09/2012 18 

Número de aulas em 2012: 
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2012 
AULAS À TARDE (para Integral) 

DE 2ª A 5ª FEIRA Início Final 

7ª e 8ª aulas (de 50 minutos): 14h00 15h40 

ATIVIDADES (para todos) 

DE 2ª A 5ª FEIRA a partir das 15h40 

6ª FEIRA a partir das 14h00 

2013 
AULAS À TARDE (para Integral) 

DE 2ª A 6ª FEIRA Início Final 

7ª, 8ª e 9ª aulas (de 40 minutos): 14h00 16h00 

ATIVIDADES (para todos) 

DE 2ª A 6ª FEIRA a partir das 16h00 
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Período Integral (2012): 
• Matemática  2 
• Física   2 
• Química   2 
• Português / Biologia 2 
    8 
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Em 2013, as aulas da parte da tarde permanecerão voltadas para o 
aprofundamento, a discussão, a postura questionadora, a reflexão, 
a resolução de questões com argumentação (até 2.000 exercícios) 
e a produção de textos. Haverá um número maior de aulas. 

Período Integral (2013): 
• Português e Redação 3 
• Matemática  2 
• Física   2 
• Química   2 
• Biologia   2 
• História   2 
• Geografia   2 
               15 
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Valores das mensalidades para 2013: 
 
• Período Integral: R$2.114,15 

 
• Meio Período: R$1.788,90 
 
Cada aluno(a) pode mudar de opção até uma vez em cada 
semestre. E também tem o test drive. 
 
Calendário de 2013: 
• 1º Semestre: de 28 de janeiro a 28 de junho 
• 2º Semestre: de 1º de agosto a 14 de dezembro 
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Benefícios em relação a cursinho: 
• Nos últimos anos, houve uma queda sensível dos alunos que 

fazem cursinho enquanto cursam a 3ª Série do Ensino Médio. 
• O Anglo recomenda e diz que a tendência é que a 3ª Série tenha 

uma carga horária superior às 30 aulas semanais. 
• Maior eficiência no aproveitamento do tempo, uma vez que não 

há repetição de conteúdos. 
• 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. 
• Relação custo-benefício. 
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Outras informações para 2013: 
• Parceria com a Cultura Inglesa - Inglês para Vestibular. 
• Os horários e os professores das disciplinas e das atividades 

complementares são definidos no início do ano. 
• Serão oferecidas aulas de Francês Cultural, Espanhol Cultural, 

Reforço de Inglês, Filosofia e Sociologia. A formação de turmas 
estará condicionada a um número mínimo de 6 alunos. 

• Em alguns sábados, haverá os Simulados do Liceu, elaborados 
por nossos professores. Esses simulados serão abertos para 
todos os alunos, e só poderão melhorar ou deixar inalterada a 
nota de cada disciplina. Eles não serão marcados em dias de 
evento, feriados e época de provas. 

• Cabe à classe escolher se participa ou não em eventos que 
podem valer nota, como a Feira de Ciências. 

22/09/2012 23 



Apresentação sobre 

a 3ª Série do Ensino 

Médio em 2013 

Em 2013, haverá um novo sistema de notas. Até à 2ª Série do E.M., 
a Média Final será: 

 
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 será: 
 
 
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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Esportes 

 

? 
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Professor Conselheiro e 
Representantes de Classe 



Apresentação sobre 

a 3ª Série do Ensino 

Médio em 2013 

22/09/2012 27 

Ainda em 2012, o Liceu Pasteur designará um(a) professor(a) que 
atuará como Professor(a) Conselheiro(a) da atual 2ª Série do 
Ensino Médio e da futura 3ª Série em 2013. Ele(a) terá como 
papéis: 
• Conhecer o perfil da classe, seus pontos fortes e suas 

dificuldades em todas as matérias, e trocar ideias com os demais 
professores para avaliar a situação dos alunos. 

• Atuar como interlocutor dos alunos da classe e seus 
responsáveis junto aos demais professores e à direção da escola. 

• Escutar, compreender e sugerir soluções justas para os 
problemas apresentados pelas diferentes partes. 

• Acompanhar, junto aos Representantes da Classe, as demandas 
que surgirem da parte dos alunos, e comunicar-lhes as 
demandas provenientes do corpo docente. 
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Ainda em 2012, a 2ª Série do Ensino Médio 
elegerá dois representantes, um titular e um 
adjunto, que terão os seguintes papéis: 
• Ouvir os colegas e representar, com 

fidelidade, o interesse coletivo da classe 
junto à escola. 

• Ter contatos periódicos com o(a) Professor(a) 
Conselheiro(a) para avaliar a evolução da 
classe. 

• Ajudar a resolver eventuais problemas e 
dificuldades de colegas. 

• Trabalhar, em conjunto com os colegas, para 
preservar um ambiente de harmonia na 
classe. 
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Obrigado pela atenção! 


