
 

 

 

Srs. Pais, 

Nos dias 11 e 12 de JUNHO os alunos do 3º ao 5º ano realizarão as Provas 

Anglo (P3 e P4). 

Abaixo há um link muito importante com o tutorial sobre os procedimentos 

para acessar e como realizar as provas. Tutorial da Prova 

https://bit.ly/tutorialprovasalunos 

Após o login na Plataforma Plurall deverão inserir o número Anglo (o mesmo 

utilizado na P1 e P2 que aconteceu em abril) e então clicar na aba PROVAS. 

Você já recebeu o número de acesso Anglo (por e-mail e junto com a entrega 

do material em abril). No anexo há a explicação como colocar o número para a 

realização da Prova Anglo. 

Caso não tenha esse número, entrar em contato com a coordenação via 

Whatsapp (940892536). 

As Provas (P3 e P4) serão realizadas nos seguintes horários: 

- Das 8h às 9h45 (Período da Manhã)  

- Das 13h15 às 15h (Período da Tarde)  

Na sequência todas as turmas seguirão para as aulas digitais (online) do dia.  

Nestas condições, contamos com total ética e responsabilidade para o 

compromisso com a realização desta atividade. As escolas parceiras 

receberão o relatório de acesso dos alunos após a realização desta atividade 

na Plataforma Plurall. 

 

 

https://bit.ly/tutorialprovasalunos


 

 

 

 

 

 

 

Abaixo segue novamente a estrutura da Prova bem como os conteúdos. 

As provas são compostas por testes de múltipla escolha.  

 

OBS: As questões de inglês não devem ser respondidas, pois nosso material 

desta disciplina não faz parte do Sistema Anglo. 

 

 

 

 



Abaixo, seguem os conteúdos: 

P3 E P4 (11 E 12/JUNHO) – CONTEÚDOS FUND. I 

Disciplina 3º ano 4º ano 5º ano 

Matemática 

Caderno 1 - págs. 

216 até 256 

Caderno 2 - até 

pág. 197 

Caderno 1: págs. 

225 a 248. 

Caderno 2: págs. 

145 a 183. 

Caderno 1: págs. 

243 a 264. 

Caderno 2: págs. 

201 a 234. 

História e 

Geografia 

Caderno 1 - págs. 

138 até 152 

Caderno 2 - até 

pág.  125 

  

História 

 Caderno 1: págs. 

111 a 135  

Caderno 2: págs. 

81 a 97  

Caderno 1: 

págs.117 a 127  

Caderno 2: págs. 

97 a 111  

Geografia 

 Caderno 1: págs. 

164 a 184  

Caderno 2: págs. 

121 a 132  

Caderno 1: págs. 

156 a 192  

Caderno 2: págs. 

145 a 161 

Português 

Caderno 1 - págs. 

53 até 80 

Caderno 2 - até 

pág.42 

Caderno 1: 

págs.  40 a 69  

Caderno 2: 

págs.  7 a 19  

Caderno 1: 

págs.  43 a 76 

Caderno 2: 

págs.  7 a 26  

Ciências 

Caderno 1 - págs. 

283 até 296 

Caderno 2 - até 

pág. 263 

Caderno 1: págs. 

270 a 288. 

Caderno 2: págs. 

209 a 229. 

Caderno 1: págs. 

300 a 320. 

Caderno 2: págs. 

273 a 293. 

Inglês // (não realizar) // (não realizar) // (não realizar) 



 

Redação – apenas para 4º e 5º ano 

 A proposta de Redação será como uma questão dentro da prova. 

 O texto deverá ser elaborado seguindo as orientações, em folha 

pautada, de caderno ou fichário. 

 A produção deverá ser fotografada e anexada no campo da prova 

destinado à redação. 

  

Qualquer dúvida, estou à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenadora Luciana 

940892536 (Whatsapp)  

 

  

 


