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Caros alunos, 

O momento atual, exige de todos nós a construção e reconstrução de novos caminhos. 

Estamos felizes com os resultados da nossa Escola Digital e os retornos positivos nos 

alegram. Já as críticas, sempre construtivas, nos fazem retomar alguns processos com o 

intuito de aprimorarmos essa experiência virtual para todos nós educadores e alunos. 

Devido a solicitação de Escolas parceiras, o Sistema Anglo redefiniu o fluxo das avaliações 
programadas, PROVA ANGLO P1 e P2. Esta medida se faz necessária para que: 

• os professores e alunos tenham acesso apenas a um local de provas: a aba “Provas e 

Simulados” no menu do Plurall. 

• aumentar a confiabilidade das provas, garantido que o gabarito não estará disponível 

durante a aplicação. 

• diminuir as dúvidas que nos chegam no atendimento, e assim atendê-los mais 

rapidamente. 

Na prática o que muda em relação as comunicações anteriores: 
• haverá um único tutorial para as provas e simulados programados. Você poderá 

acessá-lo no link https://bit.ly/tutorialprovasalunos 

• O período de disposição das provas será estendido, evitando um número elevado de 

alunos acessando no mesmo dia e garantindo maior rapidez da plataforma. 

• haverá um período específico em que a prova estará disponível aos alunos, e estes 

deverão ir até o ambiente “Simulados/Provas”, e realizá-la 
 

Foram marcadas novas datas de aplicação, para que os alunos possam estar mais 
adaptados à plataforma Plurall. 

PROVA SÉRIE Data aplicação Horário de aplicação 

P1 

3º ao 9º ano EF 

1ª série EM 
23/04/2020 

3º ao 5º ano EF: 14h às 17h 

6º ao 9º ano EF e 1º série EM: 8h às 11h 

P2 

3º ao 9º ano EF 

1ª série EM 
24/04/2020 

3º ao 5º ano EF: 14h às 17h 

6º ao 9º ano EF e 1º série EM: 8h às 11h 

 O número anglo foi enviado pela escola, na plataforma Plurall, no link Mensagens. 
O código é individual. A inserção do código anglo, na prova, é importante para a 
elaboração dos relatórios no Plurall. 

 Nos dias 23 e 24 as aulas digitais não acontecerão, mas as atividades serão 
encaminhadas. 

 

Para quaisquer esclarecimentos de dúvidas, entre em contato com o Plantão. 

 Atenciosamente, 

Coordenação do Colégio Ipiranga 

http://www.cipiranga.com.br/

