COLÉGIO SÃO BENTO
Criciúma (SC), 27 de abril de 2021.

Senhores Pais ou Responsáveis pelos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais,

INFORMAÇÕES REFERENTES A SEGUNDA CHAMADA, REAVALIAÇÃO E SIMULADO

Por conta dos desdobramentos de turmas, ocupação das salas e distanciamento mínimo
necessário, algumas modificações foram necessárias para a aplicação de algumas avaliações com
número elevado de participantes, conforme registro neste comunicado. Este regramento estará em
vigor NESTE TRIMESTRE, sendo passível de mudanças, sabendo que provas de Reavaliação e
Segunda Chamada serão aplicadas única e exclusivamente de modo online. Caso haja alguma
alteração proporcionada pela mudança de cenário relativo à pandemia, informaremos posteriormente.

REGRAS PARA A MODALIDADE DE PROVA ONLINE
1. O aluno deverá entrar na aula digital, para em seguida acessar a prova (conforme horário
programado).
2. Não será permitido fazer a avaliação sem uso dos equipamentos em pleno
funcionamento (câmera, microfone e chat).
3. Passos para acesso a Segunda Chamada/Reavaliações:
1) Entre no site: www.plurall.net;
2) Faça seu Login normalmente;
3) Acesse Maestro/Disciplina, para acesso ao Link da Aula Digital;
4) Escolha a opção Multidisciplinar e clique no Link para que, o fiscal de prova
acompanhe você durante sua avaliação (a câmera e/ou celular deverá permanecer
ligado durante todo o período);
5) Agora acesse Disciplina, para ter acesso a disciplina correspondente a prova,
conforme horário;
6) Lembre-se de clicar em Responder (em cada uma das alternativas), para enviar suas
questões ao professor.
4. Para realizar qualquer tipo de avaliação online a câmera deverá estar e permanecer
aberta até que o aluno termine. Caso contrário, não será aceito e avaliação será
desconsiderada, não havendo nova possibilidade.

5. Após o término da prova, confira se respondeu todas as questões. Para que o professor
receba suas respostas clique em responder.
6. Qualquer tipo de intercorrência durante a prova deverá ser comunicada ao fiscal de
prova, utilizando o chat ou microfone. Situações comunicadas após o horário de prova
não serão consideradas.
7. As provas não serão aplicadas em nova data e horário.
8. As provas não terão horários estendidos, dessa forma, o aluno deve se organizar para
não ser pontual. Sabendo que caso aconteça atraso, será descontado no tempo total
para realização da mesma.
9. Este é o número exclusivo do suporte: 99140-6629 e 99669-0302.

SEGUNDA CHAMADA
Destinada aos alunos que não realizaram uma ou mais avaliações no trimestre e que
tenham enviado justificativa e realizado a inscrição na secretaria do colégio (presencial ou através do
e-mail: secretaria@colegiosaobento.net)
Com conteúdo trimestral e duração de uma hora. Caso o aluno não realize esta avaliação
a nota de registro no sistema será 1,0(um) e não terá direito a Reavaliação neste caso.
Segue cronograma das Provas de Segunda Chamada para o primeiro trimestre:
ANO

6°

7°

8°

9°

HORÁRIO
13h às 14h
14h15min às 15h15min
15h30min às 16h30min
16h45min às 17h45min
16h45min às 17h45min
13h às 14h
14h15min às 15h15min
15h30min às 16h30min
16h45min às 17h45min
16h45min às 17h45min
13h às 14h
14h15min às 15h15min
15h30min às 16h30min
16h45min às 17h45min
16h45min às 17h45min
13h às 14h
14h15min às 15h15min
15h30min às 16h30min
16h45min às 17h45min
16h45min às 17h45min

13/05
História
Português
Espanhol
Ciências
Ensino Religioso
Ciências
Espanhol
Matemática
História
Ens. Religioso
Ciências
Português
Artes
Espanhol
Ed. Física
Química
Português
Física
Geografia
Espanhol
Artes

17/05
Geografia
Matemática
Inglês
Artes
Ed. Física
Português
Inglês
Geografia
Artes
Ed. Física
Matemática
História
Inglês
Geografia
Ens. Religioso
Matemática
Inglês
Redação
Biologia
História
Ens. Relig. e Ed. Física

REAVALIAÇÃO

Disponibilizada para os alunos que não alcançaram aproveitamento de 70% em alguma
das avaliações (provas) em uma ou mais disciplinas. Será realizada de forma online, com conteúdo
do trimestre, com duração de 1h25min, não necessita de inscrição.

Segue cronograma das REAVALIAÇÕES para o primeiro trimestre:
ANO
6°
7°
8°
9°

HORÁRIO
13h às 14h25min
14h30min às 15h55min
13h às 14h25min
14h30min às 15h55min
13h às 14h25min
14h30min às 15h55min
13h às 14h25min
14h30min às 15h55min
16h às 17h25min

18/05
Português
Ens. Relig.
Ciências
Espanhol
Ciências
Ens. Relig.
Geografia
Espanhol
Ens. Relig.

19/05
Espanhol
Ciências
História
Matemática
Português
Artes
Português
Física
Artes

20/05
História
Artes
Português
Ens. Relig.
Matemática
Espanhol
Matemática
Inglês

21/05
Matemática
Geografia
Artes
Geografia
História
Inglês
Química
História

24/05
Inglês
Ed. Física
Inglês
Ed. Física
Geografia
Ed. Física
Biologia
Redação

SIMULADO
Realizado no horário normal de aula com a duração de duas aulas, conforme consta no
cronograma de provas enviados no início do trimestre. O formato será de acordo com o que aluno
está realizando as suas aulas: online ou presencial. No caso da realização online, as regras seguem
as avaliações normais (câmera aberta, etc).
A pontuação (bônus) será feita diretamente na média do trimestre, desde que não
ultrapasse 10,0 não ficando acumulada para os trimestres seguintes e exclusivamente no caso de
50% ou mais de acertos no total da prova (Total Geral dos dois dias de prova).
Disciplinas com o número de questões de 01 a 05: 0,1 cada acerto
Disciplinas com o número de questões de 06 a 10: 0,05 cada acerto
A correção das provas realizadas de forma presencial é feita através de cartão-resposta,
por leitora ótica. Desta forma, vale o que estiver marcado no cartão. O simulado só poderá ser
realizado na data e horário estipulados. Por este motivo é bônus.
O aluno saberá da sua pontuação diretamente pelo professor da disciplina e/ou pela
verificação da pontuação registrada no sistema de notas.
Datas da realização dos simulados em 2021.
1° trimestre
2° trimestre
3° trimestre

04 e 05/05
12 e 13/08
08 e 09/11

Segue número de questões totais por ano:
ANO
6°
7°
8°
9°

TOTAL DE
QUESTÕES
46
46
48
56

MÍNIMO PARA
PONTUAR
23
23
24
28

Passos para acesso ao Simulado:
1) Entre no site: www.plurall.net;
2) Faça seu Login normalmente;
3) Entre em Aula Digital para que o professor/cuidador acompanhe você durante sua
avaliação (a câmera e/ou celular deverá permanecer ligado durante todo o período);
4) Acesse a aba anterior do plurall e vá em Disciplina;
5) Escolha a opção Multidisciplinar para acesso ao Simulado;
6) Ao finalizar, envie o simulado e avise ao professor/cuidador.

Agradecemos a atenção e compreensão das famílias e reafirmamos, mais uma vez, nosso
compromisso e responsabilidade com uma educação de qualidade.

Direção e Equipe Pedagógica

