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São Paulo, 11 de maio de 2020. 

Assunto: Prova Global - do 3º ano ao 5º Ano 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

          Nos dias 19 e 20 de maio, os alunos do 3º ano ao 5º ano farão a Prova Global 

(Simulado Anglo). 

          A prova deverá ser realizada das 13h às 16h30. Nestes dois dias não haverá aulas, 

para os alunos do 3º ao 5º ano. 

 
          O acesso será pela plataforma Plurall e estará disponível na aba Simulado/Provas . 

          Para acessar a prova é necessário um número que será a identificação do aluno. O 

número será enviado pe lo Plurall, na aba “Mensagem”, no dia que antecede a prova. 

          Os alunos terão das 13h às 16h30 para responder a prova e solicitamos que fiquem atentos 

ao horário de início e término da mesma, pois utilizaremos o relatório de horários de acesso 

para validação da prova. Acessos em dias e horários diferentes, não terão notas validadas.  Como 

a administração do simulado é feito pelo Anglo, não temos como voltar o simulado para o aluno. 

Qualquer problema de questões não feitas ou envio errado, o aluno será avaliado pelo o que constar 

na prova. 

           Solicitamos que verifiquem no dia 18/05, no Plurall, na aba “Mensagem”, seu número  Anglo. 

Se houver qualquer problema ou não receber o número até às 15 horas, entre em contato com o 

suporte ou a coordenação. 

Pontuação – 1º Bimestre 

0,0 a 4,0 Prova Global - SIMULADO, serão abordados os conteúdos trabalhados e corrigidos durante o 1º 

bimestre; 

0,0 a 6,0 Plurall - TC online (Tarefas Complementares) realizadas pela plataforma,  pesquisas, tarefas, 

atividades avaliatórias, trabalhos, entre outros. 

 

          Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e ajudar. 

          Sem mais, 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora. 


