São Paulo, janeiro de 2017.
Prezado(a) diretor(a) e coordenador(a),
Comunicamos que, em 2017, o Sistema Mackenzie de Ensino disponibilizará às
escolas parceiras os materiais didáticos que servirão de apoio ao trabalho
docente e reforçarão os estudos dos alunos. Detalhamos, a seguir, cada material
para que os professores possam fazer o seu planejamento.
A participação da sua escola é muito importante para nós!

I.

Pensando Enem 2017
9º ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio

Conjunto de materiais didáticos desenvolvidos de acordo com a metodologia e
estrutura da prova oficial do ENEM e características dos vestibulares, para
contribuir com o processo de avaliação e diagnóstico do desempenho que
norteiam as intervenções do professor, orientam os estudos e preparam os alunos
para a prova do Enem e vestibulares.
Compreende dicas de estudos, questões para treino, propostas de redação para
treino

e

simulado

acompanhadas

de:

com

interatividade

competências

e

online.

Todas

habilidades

as

questões

requisitadas;

são

resolução;

comentários para a resposta certa e para as alternativas erradas; comentários
sobre cada proposta para a redação.
O treino e simulado online poderão ser realizados em desktop, notebook,
smartphones ou tablet no site do Pensando Enem.
A realização do simulado online viabiliza a divulgação do número de acertos ao
término da prova e, na semana seguinte, a emissão de um relatório de
desempenho individual com o número de acertos, com a média geral de acertos
de todos os alunos da mesma escola e comparativo com a média geral das outras
escolas participantes. Este relatório não inclui a nota da redação produzida para
Treino ou Simulado (online ou impresso), pois cabe à escola corrigir e dar a
devolutiva aos alunos.
Para atender aos interesses e necessidades de cada escola, sem prejudicar o
sigilo das informações, as questões do simulado online serão apresentadas
aleatoriamente para cada aluno. Assim, disponibilizaremos o período de uma

semana (de 2ª a 6ª feira) por série, para que a escola escolha o dia e horário mais
adequados para a sua realização. A escola nos informará, com antecedência, os
dias e horários escolhidos para que possamos acompanhar o processo e
garantirmos o suporte necessário.

Disponibilização do
material para treino
Simulado online
Divulgação do relatório
de desempenho
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Fundamental
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20/02

20/03
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29/05 a 2/06

12 a 16/06

11 a 15/09

25 a 29/09

5 a 9/06

19 a 23/06

18 a 22/09

2 a 6/10

Se a escola preferir realizar o simulado impresso, poderá utilizar os arquivos PDF
disponibilizados no site (em área restrita). Neste caso, a escolha dos dias e
horários é livre, desde que realizado após a semana reservada para o simulado
online. Alertamos que, a realização do simulado impresso não viabiliza a emissão
do relatório de desempenho.
O tempo de duração da prova é de quatro horas e meia no 1º dia e de cinco horas
e meia no 2º dia.
Obs. Os arquivos em PDF, das edições anteriores do projeto Pensando Enem,
estão disponíveis, para utilização, no Portal do SME (em área restrita).

II. Avaliação do Rendimento Escolar
5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino Médio

Instrumentos de avaliação diagnóstica para serem realizados online, elaborados
de acordo com as características da Prova Brasil para avaliar o desempenho dos
alunos ao final dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e com as características
da prova do Enem para avaliar o desempenho dos alunos da 2ª série do Ensino
Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco
na resolução de problemas), considerando as competências e habilidades
desenvolvidas e os conteúdos trabalhados, de acordo com o material do SME.
A escola receberá o relatório de desempenho do aluno por turma, disciplina e o
comparativo entre escolas participantes (sem identificar o nome das escolas), que
permitem

analisar

os

resultados

e

buscar

alternativas

administrativas para melhorar o desempenho dos alunos.

pedagógicas

e

Para atender aos interesses e às necessidades de cada escola, sem prejudicar o
sigilo das informações, as questões da avaliação online serão apresentadas
aleatoriamente para cada aluno. Assim, disponibilizaremos o período de uma
semana (de 2ª a 6ª feira) por série, para que a escola escolha o dia e horário mais
adequados para a sua realização online. A escola nos informará, com
antecedência, os dias e horários escolhidos para que possamos acompanhar o
processo e garantirmos o suporte necessário.
Cronograma:
Ensino Fundamental
6º ano
1ª série

Avaliação Diagnóstica online
Divulgação do relatório de
]desempenho

Ensino Médio
3ª série

Alunos que
cursaram o 5º ano
em 2016

Alunos que
cursaram o 9º ano
em 2016

Alunos que
cursaram a 2ª série
em 2016

6 a 10/3

13 a 17/3

20 a 24/3

13 a 17/3

20 a 24/3

27 a 31/3

Turmas de 2017

Avaliação Diagnóstica online
Divulgação do relatório de
desempenho

Ensino Fundamental
5º ano
9º ano
25 a 29/9
2 a 6/10
9 a 13/10

16 a 20/10

Ensino Médio
2ª série
23/10 a 27/10
30/10 a 3/11

Fica a critério de cada escola a escolha do dia e horário mais adequados.
Destacamos que, conforme a Prova Brasil, o tempo de prova para o 5º e 9º anos
deverá ser de 2 horas e meia, e para a 2ª série de 4 horas e meia. Poderá ser
realizada em desktops, notebooks, smartphones ou tablets.
Para participar, a escola deverá se inscrever no período a ser divulgado
oportunamente, momento em que receberá maiores detalhes sobre o processo.
Obs. Considerando seus objetivos, não está prevista a realização impressa desta
avaliação.

III. Simulado do Enem e Vestibular 2017
1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio
O instrumento de avaliação Simulado do Enem e Vestibular, além de contribuir
com o preparo do aluno para a prova do Enem e preparo para o vestibular, tem o
propósito de avaliar a aprendizagem dos conteúdos trabalhados através do
material didático do SME, da seguinte forma:

- 1ª série: avaliar os conteúdos trabalhados no 1º semestre da 1ª série;
- 2ª série: avaliar os conteúdos trabalhados na 1ª série e 1º semestre da 2ª série;
- 3ª série: avaliar os conteúdos trabalhados na 1ª e 2ª séries, e 1º semestre da 3ª
série.
É disponibilizado no Portal do SME (em área restrita), em arquivos de formato
PDF para impressão. Todas as questões são acompanhadas de competências e
habilidades requisitadas, comentários para a resposta certa e alternativas erradas
e/ou resolução e comentários sobre cada proposta para a redação.
A prova do 1º dia tem a duração de quatro horas e meia, e a do 2º dia, cinco
horas e meia.
O PDF estará disponível a partir do mês de agosto para a sua aplicação em
formato impresso, nos dias e horários à escolha de cada escola. A correção do
Simulado e Redação bem como a devolutiva aos alunos são de responsabilidade
da escola.
Obs. Não está prevista a realização online desta avaliação.
Destacamos que os projetos Pensando Enem, Avaliação do Rendimento Escolar
e Simulado do Enem e Vestibular não são elaborados segundo a Teoria de
Resposta ao Item – TRI.

IV. Informativo Eletrônico e Revista do SME
O Informativo Eletrônico e Revista do SME são produzidos para contribuir com a
capacitação dos educadores ao compartilhar artigos acadêmicos, conteúdos,
experiências e atividades pedagógicas referentes à proposta educacional do
SME, divulgar as escolas parceiras e as atividades pedagógicas que
desenvolvem.
Informativo Eletrônico do SME - Newsletter disparado mensalmente através
de e-mail e disponibilizado no Portal do SME.
Para recebê-lo, é importante manter o SME atualizado com os e-mails dos
educadores da sua escola, enviando as informações para o e-mail
sme@mackenzie.br.
Revista do SME: impressa e distribuída para as escolas nos meses de março,
junho, setembro e dezembro e disponibilizada no Portal do SME.

V. Carreira em Debate
São vídeos de eventos realizados com profissionais que são convidados para
compartilhar suas experiências nas diferentes áreas do mercado profissional.
Elaborados e disponibilizados pelo Colégio Presbiteriano Mackenzie - São Paulo,
por meio dos setores de Orientação para o Vestibular e Capelania Escolar, com o
propósito de auxiliar os alunos na escolha de um curso superior e uma profissão.
Ao disponibilizar estes vídeos no Portal do SME, desejamos que o acesso às
experiências e informações compartilhadas possam auxiliar os alunos da sua
escola a escolher sua carreira profissional com sabedoria e com o compromisso
de servir a Deus e à sociedade de maneira participativa e responsável.

VI. Videoaulas
Material de apoio didático e de estudos dos alunos do Ensino Médio, referente
aos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Física,
Química e Biologia, disponibilizado no Portal do SME (em área restrita) como
complemento ao material didático produzido pelo SME.
Desejamos que estas atividades sejam profícuas para sua escola.
Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail sme@mackenzie.br .
Atenciosamente,
Equipe do Sistema Mackenzie de Ensino
Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade; dá-me um coração
inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome.
Salmo 86.11

