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Bem-vindo ao projeto pré-vestibular comunitário da igreja presbiteriana 

do Jardim Guanabara 2020! É com grande alegria que nossa equipe de 

professores voluntários se organizou e se preparou para este momento tão 

especial. 

O nosso projeto tem convênio com o grupo de ensino GPI, este está 

doando apostilas elaboradas no modelo ENEM, que é aceito para o ingresso 

na maioria das universidades públicas do nosso país. 

No modelo ENEM temos 120 habilidades e competências, divididas entre 

quatro grandes áreas de conhecimento, além da redação. As áreas de 

conhecimento são: 

• Matemática e suas tecnologias(MT) 

• Ciências Humanas e suas tecnologias(CHT) 

• Ciências da Natureza e suas tecnologias(CNT) 

• Linguagens, Códigos e suas tecnologias(LCT) 

 

Nossos encontros acontecerão nos seguintes dias e horários: 
 

 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira 

18:30-20:00* Matemática  Ciências da 
Natureza 
(Bio) 

Matemática  Ciências 
Humanas 

Ciências da 
Natureza  
(Fis) 

20:15-21:45* Redação / 
Português e 
Literatura. 

Ciências 
Humanas 

Ciências da 
Natureza 
(Qui/Fis) 

Português e 
Literatura 

Ciências da 
Natureza 
(Qui) 

*O horário das aulas talvez seja alterado para ter início às 19:00 e término às 22:00. Confirmaremos via mensagem. 

 

 

Além desses encontros teremos: 

 

• Dois simulados, um a cada bimestre. As datas serão agendadas e 

comunicadas futuramente. 

• Encontros ocasionais aos sábados para “aulões” e palestras. 
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Para isso é importante estar atento às regras: 

 

1. Presença: Serão toleradas apenas duas faltas sem justificativa, por 

bimestre. Caso ocorra, a coordenação chamará o aluno para uma 

conversa. Se houver três ou mais faltas sem justificativa, o aluno 

será desligado do curso, dando vaga para um aluno que esteja na 

fila de espera. 

 

2. Simulados: É de extrema importância que o aluno participe destes. 

Caso não possa estar presente, entre em contato com a 

coordenação. 

 

3. Atraso: A tolerância é de 30 minutos após o início da aula. Após 

essa tolerância o aluno será impossibilitado de entrar na sala, mas 

poderá assistir a próxima aula. 

 

4. Lanche: Não disponibilizaremos lanches, porém os alunos podem 

trazer e comer durante os intervalos (não será permitido comida 

dentro da sala de aula). 

 

5. Inscrição no ENEM: Nosso curso é exclusivamente voltado para os 

candidatos ao ENEM, por isso pedimos que todos os inscritos no 

curso tenham a pretensão de participar do exame. 

 

6. Material: O material didático em PDF, doado pelo Pré-vestibular 

Equipe AJAC. 

 

7. Mensalidade: Será cobrado um valor simbólico de 30 reais 

mensais para ajuda de custo do curso. A mensalidade deve ser paga 

até o dia 10 de cada mês. Se o aluno não puder pagar esta 

mensalidade, entre em contato conosco pelo e-mail: 

prevestipjg@gmail.com. 
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Este projeto foi preparado com muito carinho para que os alunos 

possam se desafiar a aprender mais sobre cada habilidade, exercitar os 

conteúdos trabalhados e treinar seu corpo e mente para este exame tão 

importante.  

Dessa forma, não desperdice essa oportunidade: não falte, participe 

das aulas, questione os professores, faça os exercícios propostos, 

respeite a dúvida do outro, busque, pesquise, se interesse. Estamos aqui 

para te ajudar no que for possível. 

 

Deus nos abençoe nesse projeto que se inicia! 

 

 

 

Equipe de professores do pré-

vestibular IPJG. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


