COMUNICADO 028 – 07/07/2020
De: Coordenação Pedagógica do CAOP
Para: Alunos(as) da 1.ª e 2.ª Séries EM da Instituição
Assunto: 3.º Simulado On-Line (Meu Bernoulli)

Prezado(a) Aluno(a) e familiares!
No momento de Matrícula e de aquisição de Materiais Didáticos (Livros e Simulados) do
Bernoulli Sistema de Ensino, houve aquisição das versões impressas do Simulado da 1.ª série
– 1.º Conjunto e/ou do Simulado da 2.ª série – 1.º Conjunto.
Considerando o período incerto, sem previsão para regularização das atividades
presenciais, o Sistema de Ensino liberou e aplicou dois conjuntos de provas, correspondentes
aos Simulados On-line da 1.ª e 2.ª séries. Ou seja, o(a) aluno(a) teve direito a aplicações online gratuitas e em dobro! Se adquiriu UM Simulado impresso para a 1.ª ou para a 2.ª série,
teve direito a DOIS on-line da série a que pertence.
Quanto às aplicações on-line, dos Simulados, aos quais os(as) alunos(as) das referidas
Séries têm direito e que serão avaliados na Segunda Etapa Letiva do CAOP, seguem as
devidas informações:
Simulado Online 1ª e 2ª séries – 3º Conjunto – (prova inédita);
Prova I: de 13h* do dia 11/07/2020, até 18h e 30 min* do dia 14/07/2020;
Prova II: de 13h* do dia 18/07/2020, até 18h e 30 min do dia 21/07/2020.
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.
Devido ao momento atípico, os Simulados On-line serão destinados a todos(as) os
(as)estudantes da 1.ª e da 2.ªséries do Ensino Médio, já cadastrados na plataforma Meu
Bernoulli.
A correção, pela TRI e pela Teoria Clássica, acontecerá, normalmente, e o
resultado será divulgado por meio do Meu Bernoulli.
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.
Uma proposta de redação estará anexada à Prova I. O(A) Aluno(a) deverá digitar o
texto e encaminhá-lo para o seguinte e-mail: comunicacao@arquidiocesano.com. A Redação
deve ser encaminhada até 14/07/2020(TERÇA-FEIRA).
IMPORTANTÍSSIMO!
Caro(a) Aluno(a),
Atente-se para:
� ️ A prova deve ser feita no computador.
😌 Faça a prova com calma e atenção.
✅ Confira o preenchimento e envio do gabarito e se esse, realmente, foi salvo na plataforma!
🕦 Não deixe para enviar as respostas no último dia.
? Em caso de dúvidas, entre em contato pelo seguinte e-mail: comunicacao@arquidiocesano.com

Atenciosamente;
Coordenação Pedagógica do CAOP

