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GINCANA 
 TAREFA  EXTRA 

 Tarefa: SIMULADÃO  COC 

 
 

 Explicações. As turmas do 9º ano e do ensino médio farão inscrições para o SIMULADÃO 
NACIONAL COC. É um único simulado destinado aos alunos a partir do 9º ano. 

 O SIMULADÃO COC será realizado por todas as escolas parceiras no Brasil. 

 1º DIA de PROVA: 26 de agosto - das 13h às 17h30min – 90 questões (Linguagens e Ciências 
Humanas) 

 2º DIA de PROVA: 2 de setembro - das 13h às 17h30min – 90 questões (Matemática e 
Ciências da Natureza). Participe! 

 A TAREFA: mínimo de 15 alunos de cada equipe do Silva Serpa farão suas inscrições e 
também conseguirão mais 10 inscrições de estudantes ou pessoas de fora da escola, a partir 
do 9º ano, e que estão se preparando de verdade para o ENEM. Portanto, 25 inscrições por 
equipe. 

(1) Para pontuar na Gincana, os estudantes convidados (de fora da escola), após a inscrição, devem 
enviar o comprovante ao e-mail auxiliarpedagogico@silvaserpa.com.br escrevendo no corpo 
do e-mail a cor da bandeira/equipe. Os nossos alunos não precisam enviar o comprovante por 
e-mail, pois conseguimos visualizar os nomes no relatório do site. 
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 PONTUAÇÃO: Cada inscrição realizada vale 30 pontos. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA: 25 inscrições X 30 pontos = 750 pontos. 

 PONTO EXTRA. Para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, o SIMULADÃO COC será 
utilizado como ponto extra (porcentagem de acertos) na média bimestral. 

 INSCRIÇÕES: GRATUITAS; só pelo site clique aqui>>: www.simuladaoenem.com.br. 

 PRAZO para as inscrições no site: Dia 10 de agosto, sexta-feira.  

 REGULAMENTO: https://simuladaoenem.com.br/uploads/regulamento.pdf  

 Vídeos-divulgação: https://youtu.be/Y01wsigz7Vk ; https://youtu.be/8Dr5xUbvtF8 

 GABARITOS. Oficiais e comentados – serão disponibilizados a partir das 20 horas nos dias 
de aplicação das provas, pelo site www.simuladaoenem.com.br . 

 RESULTADO TRI com o desempenho por aluno: no site http://portal.dataeduc.com.br no 
dia 08 de outubro de 2018, a partir das 18hs. 

 PRÊMIOS do COC aos 5 primeiros colocados de todas as Escolas-Brasil: 

 1º lugar: um intercâmbio para Irlanda - Dublin de 8 semanas (com cartão para 
alimentação, passagens e estadia); 

 2º lugar: um intercâmbio para Inglaterra - Londres de 4 semanas (com cartão para 
alimentação, passagens e estadia);  

 3º lugar: um Macbook Pro 13 polegadas 128 GB 

 4º lugar: um Iphone X 

 5º lugar: um Apple Watch séries 3 gps 

 

 

 O ENEM chegará! Essa é a prova mais importante. Invista os seus 
domingos se preparado para o DIA da VERDADE. 
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