
 
COMUNICADO 039/2020  –  17/09/2020 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai, Mãe e/ou Responsável por Aluno(a) do CAOP 

Assunto: V Simulado a distância para a 1ª Série e a 2ª Série do EM 

Prezado(a) Aluno(a)! 

A Título de lembrança, seguem informações a respeito de mais um Simulado do Bernoulli 
Sistema de Ensino. É importante ressaltar que este já estava previsto em Cronograma 

anteriormente enviado. As datas são agendadas pelo referido sistema.   

Lembre-se, sempre, de que se trata de um instrumento de preparação para o Enem e é uma 
ferramenta importante, para a gestão do desempenho escolar individual e coletivo devido ao 

seu imenso potencial pedagógico. 

O conjunto de Provas, que compõem o 5.º Simulado On-line, será disponibilizado nas seguintes 

datas, pela Plataforma Meu Bernoulli:  

PROVA I - 19/09/2020; 

PROVA II - 26/09/2020. 

 

Relembrando que a correção, pela TRI e pela Teoria Clássica, acontecerá, normalmente, e o 

resultado será divulgado por meio da referida Plataforma. 

As provas serão inéditas, 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. 

Portanto, atente-se às seguintes datas e horários: 

A Prova 1 terá a abertura, às 13 horas, do dia 19/08/2020(sábado), até 18h e 30 min, do 

dia 22/09/2020 (terça-feira). 

A Prova 2 será aberta, às 13horas, do dia 26/09/2020(sábado), até 18h e 30 minutos, do 

dia 29/09/2020(terça-feira). 

Uma proposta de redação estará anexada à Prova I. O(A) Aluno(a) deverá escrever a sua 

Redação de forma MANUSCRITA, fotografar ou escaneá-la, para encaminhá-la para o 

seguinte e-mail: comunicacao@arquidiocesano.com. A Redação deve ser encaminhada até 

22/09/2020(TERÇA-FEIRA).  

� ️ Usar o computador para realizar o Simulado. 

😌 Fazer a prova com calma e atenção. 

✅ Conferir o gabarito preenchido. 

🕦 Não deixar para enviar as respostas no último dia. 

 

Coordenação Pedagógica do CAOP/ Bernoulli Sistema de Ensino 


