
 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2020.  

Comunicado aos pais do 1º, 2º e 3º anos – Ensino Fundamental I  

Assunto: Cronograma de Provas on-line – Plataforma Plurall 

               Observações - Retorno das aulas presenciais  

 

Prezadas Famílias 

Gostaríamos de contar com o apoio e a colaboração dos senhores, pois o Colégio CEM 

adotará aplicação de prova on-line. 

Segue abaixo o cronograma das provas que serão aplicadas na Plataforma Plurall:  

Valor: 10 pontos 

TURMAS: 111/ 112/121/131/ 132   

DATA / DIA DA SEMANA DISCIPLINA 
29/07 – Quarta – feira Língua Portuguesa 
04/08 – Terça – feira Matemática  
05/08 – Quarta – feira Geografia /História 
06/08 - Quinta –feira  Ciências 
07/08 – Sexta- Feira Inglês 

 

Orientações para acessar as provas na Plataforma Plurall:  

 

• Cada prova estará disponível na Plataforma Plurall APENAS na data prevista no 

cronograma acima; 

• Os alunos poderão acessar a prova das 7h às 23h do dia previsto;  

• Para realizar a prova: acesse o Plurall – clique em Maestro – selecione a disciplina do 

dia da prova e clique na prova. 

 

 



 

 

 

Observação sobre o retorno das aulas presenciais  

     Sobre o retorno às aulas presenciais, a escola está se preparando quanto aos protocolos 

de segurança e planejamentos pedagógicos. Nas primeiras semanas iniciaremos com 

avaliações diagnósticas para adaptação dos conteúdos. 

     O retorno às aulas presenciais está condicionado às decisões dos órgãos oficiais da área 

da saúde, do MEC e das Secretarias de Educação. 

    A escola está empenhada, acompanhando e seguindo todas as orientações dos órgãos 

oficiais. 

  Estamos otimistas de que em breve voltaremos as aulas presenciais com segurança. 

   Juntos, todas as dificuldades serão superadas e os alunos receberão todo nosso apoio 

emocional, psicológico e de aprendizagem. 

Desejamos que estejam bem, com saúde, esperança e otimistas pois, superaremos todas 

essas dificuldades, garantindo o melhor para nossos alunos. 

 Um carinhoso abraço, 

Maria Lúcia Costa Rocha 

Diretora Pedagógica    


