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Descrição 
 
“Terceirão” é a denominação que o COC utiliza, há mais de 30 anos, para a terceira série do Ensino 
Médio Integrado, em que todos os conteúdos programáticos do Ensino Médio são abordados, visando à 
preparação dos alunos para os mais concorridos vestibulares de nosso país, bem como para o ENEM. 
 
 

Composição do Material 
 
Livro Impresso 
 
Dez livros, impressos cada um em três volumes (um volume para Matemática, Linguagens e, Códigos, 
um volume para Ciências da Natureza e outro volume para Ciências Humanas).  
 
Esta nova coleção contempla Filosofia e Sociologia, cujos conteúdos estão encadernados no volume de 
Ciências Humanas). 
 
Os três volumes de cada livro, contendo a teoria em capítulos e os exercícios propostos e as atividades 
de sala de aula sequencialmente numerados (módulos), são espiralados para facilitar o manuseio. 
 
Os exercícios propostos, apresentados em seguida à teoria, são organizados módulo a módulo. 
Compatibilizados com o assunto tratado em cada módulo (aula), trazem o Roteiro de Estudo 
correspondente, orientando o trabalho diário do estudante em casa. Esse roteiro faz referência ao 
conteúdo teórico (que deve ser estudado antes da resolução dos exercícios propostos), oferece 
alternativas diferentes de exercícios, selecionadas visando à melhor fixação do conteúdo relativo ao 
curso de interesse dos estudantes e também dá suporte ao trabalho do professor na preparação de suas 
aulas. Cada módulo (aula) contém 20 exercícios propostos, objetivos ou discursivos, selecionados entre 
vestibulares recentes e provas do Enem. 
 
Nos exercícios estão indicadas as habilidades listadas no Enem e desdobradas em seus descritores, 
ampliando as possibilidades de desenvolvimento. 
 
Nas atividades de sala de aula, estão disponíveis: Exercícios de Aplicação (com os quais o professor 
trabalha em aula) e os Exercícios Extras (com os quais o professor trabalha em aula, quando há tempo; 
caso contrário, eles passam a integrar a tarefa). Os exercícios associados às habilidades estão indicados. 
 
Há ainda 2 volumes de Língua Inglesa e 2 volumes de Língua Espanhola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tecnologia Educacional 
 

Portal COC (coc.com.br) – Ferramenta COC Play 
 
COC Tools é o centro da comunicação on-line entre o Sistema COC e os alunos. No portal, você encontra 
informações atualizadas e acessa produtos e serviços de uma forma simples e rápida, do seu 
computador, tablet ou celular. 
 
É possível acessar ambientes exclusivos e personalizados para seu ano letivo, além de conteúdos lúdicos 
de apoio ao material didático, como vídeos de resolução de exercícios e conteúdos exclusivos, como 
videoaulas, materiais de apoio e artigos jornalísticos. 
 
O aluno ainda dispõe de plantões on-line com professores do COC, pode utilizar diferentes soluções 
educacionais e ter acesso a conteúdos digitais. 
 

 
 
 

Apostila Super ENEM 

 
 
Durante um período de aproximadamente 4 semanas, entre outubro e novembro, (véspera do ENEM) 
será trabalhado com os alunos a apostila Super ENEM da Editora Estudo Atual, visando as provas do 
ENEM. 
 
Obs.: Após o ENEM, no mês de novembro será retomado o material COC para conclusão do mesmo. 

 



Ciclo de Simulados 
 
Simulados COC 
 
São nove provas aplicadas ao longo do ano com formatos variados: ENEM, Teste e Aberto. São 
elaboradas pela equipe de supervisores da Editora COC, sempre de acordo com a programação já 
estudada e acompanhando as tendências dos grandes vestibulares do país. 
 
As provas são aplicadas aos sábados e eventualmente domingos, seguindo o calendário abaixo: 

 
1º Semestre 
 

16/03 (sábado) – S1 ENEM (Matriz ENEM) 
06/04 (sábado) – S2 Teste (Livro 1) 
04/05 (sábado) – S3 Teste (Livros 1, 2 e 3) 
19/05 (domingo) e 26/05 (domingo) – S4 ENEM (Matriz ENEM) 
08/06 (sábado) – S5 Aberto (Livros 1 ao 4) 
 
2º Semestre 
 

03/08 (sábado) – S6 Teste (Livros 1 ao 5) 
25/08 (domingo) e 01/09 (domingo) – S7 ENEM (Matriz ENEM) 
28/09 (sábado) – S8 Teste (Livros 1 ao 8) 
19/10 (sábado) – S9 Aberto (Livros 1 ao 9) 

 
 

Simulado Litteratus 
 
Simulado realizado no primeiro semestre e elaborado pela equipe de professores do Colégio Litteratus, 
visando uma avaliação particularizada do aproveitamento de nossos alunos. A prova é composta de um 
total de 81 itens, sendo assim distribuídos: 
 

 8 questões de múltipla escolha de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, 
Química, Biologia, História, Geografia, Português, Literatura, Inglês/Espanhol e 
Filosofia/Sociologia. 

 1 Redação. 
 
Essa prova será realizada conforme segue: 
 

Simulado Litteratus (SLitt) – 27/03 (quarta-feira) – 13:30 às 18:30 
 

 
 
 
 
 
 
 



Composição das Médias Bimestrais 
 
As médias bimestrais serão calculadas a partir dos resultados dos simulados, e as médias de cada 
disciplina em cada bimestre são dadas pelas seguintes fórmulas: 
 
 

𝟏º 𝑩𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 =  
(SLitt x 4)  + (S1 x 3) + (S2 x 3)

10
 

 

𝟐º 𝑩𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 =  
(S4 x 4)  +  (S3 x 3) +  (S5 x 3)

10
 

 

𝟑º 𝑩𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 =  
S6 +  S7

2
 

 

𝟒º 𝑩𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 =  
𝑆8 +  S9

2
 

 
 
Obs.: para todos os simulados são divulgadas as notas globais e as notas por disciplina. As notas por 
disciplina é que serão utilizadas para o cálculo das médias bimestrais que irão compor o boletim de 
notas. 
 
 

Simulado Substitutivo 
 
Caso ocorra perda de simulado, o aluno poderá requerer o substitutivo mediante: 
 

 Atestado médico do dia da prova perdida; ou 
 Pagamento da taxa de R$50,00 (cinquenta reais). 

 
Importante: o atestado médico somente será aceito se for entregue, no máximo, no dia do retorno do 
aluno à escola. 
 

Procedimento para requerimento do simulado substitutivo: 
 

 O aluno ou pai/responsável deverá preencher o requerimento na secretaria da escola no dia 
seguinte (24 horas) à realização da prova perdida. 

 Deverá guardar o comprovante do requerimento e apresentá-lo no dia da prova para o professor 
responsável pela aplicação. 

 Se o aluno não comparecer no dia do simulado substitutivo não haverá uma nova data, ficando 
assim, sem a nota. Neste caso, também não será devolvida a taxa paga. 

 
Se o aluno não comparecer no dia da prova substitutiva não haverá uma nova data, ficando assim, sem 
nota. E neste caso também não será devolvida a taxa paga. 
 
 
 
 
 



Recuperação Bimestral 
 
Os alunos que apresentarem rendimento abaixo da média 6,0 (seis) serão encaminhados à recuperação 
bimestral.  
 
A média final do bimestre, após recuperação será calculada da seguinte forma: 
 

 Se a nota obtida na recuperação for igual ou inferior à nota bimestral, esta se mantém 
inalterada; 

 Se a nota obtida na recuperação for superior ou igual a seis, a nota bimestral será substituída 
média 6,0 (seis). 

 Se a nota obtida na recuperação for inferior a 6,0, porém superior à nota bimestral, será 
considerada a da recuperação. 

 
Obs.: No 4º bimestre não há recuperação bimestral, sendo que o aluno que não atingiu a média anual 
deverá realizar a recuperação final. 
 
A recuperação bimestral de cada disciplina será composta de prova com 10 questões de múltipla 
escolha baseadas nos simulados COC e simulados Litteratus do referido bimestre. Exceção: Redação 
(prova tradicional da disciplina). 
 

Recuperação Final 
 
Os alunos que apresentarem rendimento anual abaixo de 24 pontos, ou seja, média anual menor que 
6,0 em qualquer disciplina, serão encaminhados à recuperação final. A recuperação final de cada 
disciplina é composta de uma prova com 10 questões de múltipla escolha baseadas nos simulados COC e 
simulados Litteratus realizados no ano. Exceção: Redação (prova tradicional da disciplina). 
 
Para aprovação o cálculo a ser seguido é: 
 

𝐌é𝐝𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

2
 

 
Para aprovação a média final deverá ser ≥ 6,0 (maior ou igual a seis). 
 

Calendário de Provas de Recuperação Bimestral e Final 
 
 

1º Bimestre 13h30 – 17h30 8 maio 
2º Bimestre 13h30 – 17h30 7 agosto 
3º Bimestre 13h30 – 17h30 9 outubro 
Rec. Final 07h30 – 11h30 11 dezembro 

 
 
 
 
 
 



Normas Gerais 
 
Entrada e Saída 
 
Entrada e saída dos alunos do Ensino Fundamental II são realizadas pelo portão da Rua Ângelo Piovani. 
 
A saída antecipada, por qualquer motivo, só poderá ser realizada frente à presença dos 
pais/responsáveis, sob necessidade comprovada e mediante registro em livro próprio. 
 
A tolerância para ingresso na sala de aula é de 5 minutos após o 1º sinal. 
 
Será permitido o ingresso do aluno na escola, na 2ª aula, somente com registro em livro próprio e 
autorização por escrito da secretaria. 
 
Após o início da 2ª aula não será mais permitido o ingresso do aluno na escola exceto mediante 
atestado médico. 
 
Não serão permitidos ao aluno, durante o bimestre, mais que dois atrasos no horário de entrada. Caso 
ocorra o 3º atraso, o ingresso do aluno, nesse dia, será vetado. 
 
Uniforme 
 
O uso do uniforme é obrigatório por medidas de segurança, organização e disciplina. O uniforme 
consiste em: 
 

 camiseta com o logotipo padrão da escola. 
 blusa com o logotipo padrão da escola. 
 calça, shorts, bermuda ou saia azul marinho sem qualquer detalhe colorido (faixas, 

desenhos, etc.). 
 
Não é permitido, sob nenhuma circunstância, o acesso do aluno sem uniforme nas dependências da 
escola durante as aulas ou atividades acadêmicas, inclusive no contra turno (plantões, treinos, 
recuperações, provas substitutivas, etc.). 
 
Não é permitido o uso de camisetas promocionais de eventos que tiveram algum vínculo com a escola 
em anos anteriores (AUE, ENEM, Formatura do 9º Ano, Formatura do Terceirão, Corridas, etc.). 
 
Em dias muito frios os alunos poderão utilizar suéter debaixo da blusa oficial do uniforme. 
 
Não são aceitas blusas de moletom que não sejam a do uniforme oficial. 
 
Não é permitido o uso de boné ou capuz dentro da sala de aula. 
 
Não é permitido o uso de calça jeans. 
 
Sugerimos sempre usar tênis. 
 
Não é permitido o uso de sandálias/chinelos. 



Material 
 
É obrigação do aluno comparecer à escola com o material completo. A escola não se responsabiliza pela 
perda de materiais em seu recinto. Sugerimos que todo material, inclusive o uniforme, contenha o 
nome do aluno. 
 
Após o início das aulas às 07h30min é vedada a entrega aos alunos de qualquer material pertinente às 
aulas do dia (livro, caderno, dicionário, trabalhos, etc.). 
 
Agenda Escolar 
 
É imprescindível que o aluno traga diariamente a agenda para a escola pois é importante para a 
organização do estudante. 
 
Reunião de Pais 
 
As reuniões de pais e professores para alunos do Terceirão não está prevista em calendário porém 
poderá ocorrer mediante convocação necessária. 
 
 

Importante: Uso de Telefone Celular 
  
É vedado ao aluno portar telefone celular nas dependências da escola (salas de aula, pátio, banheiros, 
quadra, biblioteca, etc.) mesmo para os recursos multimídias (música, jogos, mensagens de texto, 
acesso à internet, etc.) durante o período regular de aula. Neste momento o aparelho sempre deve 
estar desligado e guardado na mochila. 
 
Se necessária qualquer comunicação com pais/responsáveis, o aluno deverá se encaminhar à secretaria 
para que os funcionários entrem em contato ou permitam o uso do telefone da recepção. 
 
EM CASO DE RETENÇÃO DO APARELHO CELULAR EM VIRTUDE DO USO NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA EM HORÁRIO INADEQUADO, O MESMO FICARÁ SOB CUSTÓDIA DA DIREÇÃO/COORDENAÇÃO 
E SOMENTE PODERÁ SER RETIRADO PELOS PAIS ESTANDO O ALUNO AUTOMATICAMENTE 
ADVERTIDO. 
 

Outras Atividades 
 

 Treinos: basquete, vôlei, handebol e futsal. 
 Oficinas de Robótica, Internet das Coisas e Programação. 
 Programa Bilíngue 


