Caro aluno e responsáveis,
Com a estabilidade da Plataforma Anglo e o andamento regular das aulas online,
entendemos que tanto a escola quanto os alunos já estão aptos para darmos continuidade as
nossas avaliações. Então informamos que:
1) Desde o dia 30/03 os alunos estão sendo avaliados por atividades via Maestro,
conforme comunicamos anteriormente (FAQ), além das tarefas Plurall.
2) Para composição da nota dessas atividades avaliativas, os professores postarão, até a
próxima segunda-feira (20/04) às 13h, mais uma atividade avaliativa no Maestro,
totalizando assim duas atividades avaliativas (5,0 pontos para 1º, 2º federais e
convencionais e 3º anos federais e 4,0 pontos para os 3º anos convencionais).
3) Na semana seguinte (27/04 a 30/04) – realizaremos no turno vespertino, aulas
revisionais (conteúdo+ correção dessa atividade) preparando os alunos para o
Simulado Anglo. Os horários dessas aulas serão posteriormente divulgados.
4) Nos dias 05 e 06/05 realizaremos o Simulado Anglo (1º e 2º anos) dia 06 – 3º anos –
Turno Matutino (online).
5) Valor do Simulado Anglo – 2,0 pontos. Em breve, divulgaremos tutorial sobre como
acessar esse simulado.
Assim, encerramos a 1º etapa avaliativa que informamos ser em substituição:
 ao Simulado II para os 1º ,2º e 3º anos convencionais
 SIS para os 1º e 2º anos federais
 Simulado 2ª e 2B para os 3º anos federais.

IMPORTANTE:
O Simulado Anglo já se encontra disponível na plataforma. No entanto, o aluno SÓLIDO
deverá fazê-lo somente nas datas acima e horários a serem divulgados.
Quando o aluno acessa o simulado, automaticamente grava-se o seu nome, o seu código
de acesso e a hora. Sendo assim, caso o aluno acesse fora dos dias e horários estipulados
terá o seu simulado ANULADO, não podemos, portanto, fazer em outra oportunidade.
O código de acesso ao simulado precisa ser solicitado, a partir do dia 20/04, via email:
centralprovasolido@gmail.com

Atenção: PONTOS EXTRAS – 1º TRIMESTRE:
 A partir da próxima segunda-feira (20/04), os alunos serão avaliados em 2
pontos extras pela participação/ PRESENÇA às aulas online.
 Essa nota não será fracionada, ou seja, o aluno foi frequente receberá os 2,0
pontos. Esteve ausente, não será avaliado.

 O aluno poderá ter no máximo 2 faltas por cada disciplina ao longo desse
período (se a paralisação prosseguir, até maio).
 Faltas serão justificadas só mediante apresentação de uma declaração de
exame médico, por exemplo. Nesses casos, após comprovação do documento,
passará por análise e aprovação da coordenação e direção.

Montes Claros, 15 de abril de 2020.
Atenciosamente,
Equipe pedagógica.

