COMUNICADO 018 – 16/04/2020
De: Equipe Diretiva do CAOP
Para: Pai, Mãe e/ou Responsável por Aluno(a) do CAOP
Assunto: II Simulado a distância para a 3ª Série do EM
Prezado(a) Aluno (a)!

Os Simulados propostos pelo Bernoulli Sistema de Ensino são uma solução indispensável à preparação para
o Enem e uma ferramenta essencial para a gestão do desempenho escolar individual e coletivo devido ao seu
imenso potencial pedagógico.
Portanto, pensando em amenizar os impactos do período letivo remoto e minimizar os efeitos causados pelo
contexto atual, o referido Sistema de Ensino tem oferecido Simulados a distância para a 3.ª série e para o prévestibular.
Nos dias 04/04/2020 e 07/04/2020, os(as) alunos(as) do Colégio Arquidiocesano realizaram o 1º Simulado online. A Equipe Diretiva ficou muito feliz com a participação de todos e todas os(as) alunos(as) da 3ª Série do
Ensino Médio.
Sendo assim, os(as) discentes da 3ª Série do Ensino Médio estão, novamente, convocados a participarem do 2º
Simulado on-line, que acontecerá por meio da Plataforma Meu Bernoulli.
A correção, pela TRI e pela Teoria Clássica, acontecerá, normalmente, e o resultado será divulgado por
meio da referida Plataforma.
As provas serão liberadas em formato PDF e o(a) próprio(a) aluno(a) será capaz de assinalar suas respostas de
maneira simples e efetiva na Plataforma, sem que haja a necessidade de assistência da escola.
A liberação da Prova I (Linguagens e Ciências Humanas) ocorrerá às 13h (horário de Brasília) do dia
18/04/2020, sábado. O(A) aluno (a) poderá optar por realizar essa prova até 21/04/2020, terça-feira, de
modo que todas as suas respostas estejam registradas na Plataforma até as 18h e 30 min.
Uma proposta de redação estará anexada à Prova I. O (A) Aluno(a) deverá digitá-la e encaminhá-la para o
seguinte e-mail: comunicacao@arquidiocesano.com.
O resultado será divulgado no dia 24/04/2020, sexta-feira.
A liberação da Prova II (Matemática e Ciências da Natureza) ocorrerá às 13h (horário de Brasília) do dia
25/04/20, sábado. O aluno poderá optar por realizar essa prova até 28/04/2020, terça-feira, de modo que todas
as suas respostas estejam registradas na plataforma até as 18h e 30 min.
O resultado será divulgado no dia 01/05/2020, sexta-feira.
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