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São Paulo, 25 de outubro de 2021. 

 

Assunto: Prova Global Anglo 4º Bimestre - 3º ano ao 5º ano EFI - ONLINE 

 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

 

          Nos dias 03 e 04 de novembro, os alunos do 3º ano ao 5º ano do EFI farão a Prova Global 

(Simulado Anglo). As provas serão disponibilizadas no Prova Online em Avaliações - Novo 

Ambiente. Para esta razão, disponibilizamos no link https://bit.ly/tutorialnovoambiente o tutorial 

para acesso à nova plataforma. É importante destacar que a nova plataforma é bem intuitiva e as 

opções de respostas (alternativas) são randomizadas. Por se tratar das provas finais, é importante 

alertar para esta mudança, pois a “cola” será dificultada.  

           A Prova Global acontecerá das 13h00 às 17h00. Nestes dois dias não haverá atividades 

presenciais para os alunos que farão a Prova Global. 

IMPORTANTE: OS EXAMES FINAIS SERÃO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS QUE NÃO 

ATINGIREM A NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO. 

          Os alunos terão das 13h às 17h00 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. 

          Caso a prova tenha produção de texto, esta deverá ser digitalizada/fotografada e enviada 

diretamente para professora pelo Teams do aluno. 

 

Pontuação – 4º Bimestre 

 

          Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e ajudar. 

          Sem mais, 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora. 

0,0 a 5,0 Prova Global - SIMULADO, serão abordados os conteúdos trabalhados e corrigidos até a 

data da prova. 

0,0 a 2,0 Plurall - TC online (Tarefas Complementares) realizadas pela plataforma,  pesquisas, 

tarefas, atividades avaliatórias, trabalhos, entre outros. 

0,0 a 3,0 Festival Cultural 

https://bit.ly/tutorialnovoambiente

