
                                                                

Fortaleza, 08 de junho de 2020 

 

Srs. Pais e Responsáveis: 

 Iniciaremos nossas avaliações Bimestrais da 1ª etapa, de forma remota. Elas 

acontecerão na próxima semana, do dia 15 a 19 de junho. Todas as avaliações serão 

realizadas na Plataforma Plurall, inclusive a de redação. Os professores estarão 

acompanhando online para orientação.  

Faremos um treinamento, esta semana com os alunos, para que se sintam mais 

seguros quando forem realizar as provas 

Algumas orientações são importantes no processo da avaliação 

1. Procure realizar sua prova num ambiente tranquilo, arejado e com boa iluminação 

2. Coloque uma garrafinha de água ao seu lado, para não ter que pegar e perder 

tempo na realização de sua prova. 

3. É de suma Importância que o aluno ingresse na plataforma 5 minutos antes do 

início da prova e já clique no link da aula. Aguarde, e logo será liberado para entrar 

na Atividade (Avaliação). 

4. As provas terão o tempo da aula. Portanto, se fecharão assim que encerrar a aula. 

5. A Avaliação Bimestral terá de 6 a 8 questões, objetivas (a, b, c, d).  

6. Não será permitido qualquer tipo de pesquisa ou consultas online, nem em livros 

físicos. Lembrem-se do item 4, ou seja, não terão tempo e não é adequado para 

o momento. 

7. Caso o aluno não realize a prova do dia, os pais deverão entrar em contato com 

o colégio, para que a coordenadora providencie, se houver justificativa plausível, 

a 2ª chamada, junto com o professor da disciplina. 

8. O Colégio Academos não se responsabilizará por qualquer problema de ordem 

técnica nos aparelhos eletrônicos ou de internet usado pelos estudantes. Caso 

seja confirmado algum problema com o aluno, favor seguir as orientações do item 

7.  

9. E, caso haja algum problema técnico ou de internet com os computadores dos 

nossos professores, isso não resultará em problema para o aluno. O mesmo 

deverá continuar fazendo sua avaliação e ao término enviar para o professor. 

 

Seguindo essas orientações, com certeza teremos uma prova tranquila sem 

alterações.  

Segue em outro informativo, o roteiro de estudo.  

 Atenciosamente, a coordenação 
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