CIRCULAR 00/ 2017 – 2º ao 5º ano EF.
Assunto: Resultado Prova Anglo Multidisciplinar 2º semestre
Governador Valadares, 14 de novembro de 2017.

Prezados Pais e/ ou Responsáveis,
Neste ano, através da parceria com o Sistema Anglo de Ensino, tivemos um incremento em nosso
Sistema de Avaliação. Além das provas elaboradas pela nossa equipe de professores, os alunos
participaram de dois momentos de avaliação elaboradas pela equipe do Sistema Anglo. É importante
ressaltar que estes processos são muito relevantes para o processo de melhoria da pratica educacional
dentro do Colégio.
Informamos que no relatório geral enviado á coordenação e direção pelo Sistema, o resultado de
nossos alunos posiciona o Colégio entre os melhores que utilizam o mesmo material. Essa notícia nos
alegra, mas não é surpresa, pois temos a convicção de que estamos sempre inovando e garantindo a
qualidade de nosso trabalho.
A parceria com o Sistema Anglo, neste ano, pode ter causado em muitos de vocês, a princípio,
insegurança, vale ressaltar que toda implantação de material didático é natural que isso ocorra, pois
estamos em período de adaptação. Passada esta fase, agora conseguimos ajustar e tanto os alunos em
sua utilização quanto os professores em seu planejamento já estão utilizando e aplicando a metodologia
proposta no material com propriedade.
Na oportunidade, gostaríamos de convidá-los novamente para a reunião que ocorrerá dia
21/11, terça-feira, às 19h, em nosso auditório. Neste dia, receberemos a coordenadora e o assessor do
Sistema Anglo que juntamente com a equipe pedagógica e direção apresentarão toda a proposta
metodológica do material e novidades para 2018.
Contamos com a presença de todos.
Encaminhamos abaixo o tutorial para que vocês tenham acesso ao relatório individual de seu (ua)
filho (a) em relação ao resultado da Avaliação Multidisciplinar aplicada nesta etapa.

1) Acesse o site www.anglo1.com.br e clique na opção Alunos.

2) Informe a Matrícula e a senha do aluno e depois clique em Visualizar Boletins.
Matrícula – O código que o aluno recebeu.
Senha: as três primeiras letras do seu nome.
Exemplo: Maria Fernanda (a senha será mar)

No canto esquerdo superior aparece a relação das provas Anglo que o aluno já realizou.
Neste exemplo vamos clicar na prova T8EF01 (O número 8 indica que é uma prova do 8º
ano).

APROVEITAMENTO GERAL:

Neste exemplo o aluno acertou 52 questões em um total de 68 e o seu Ranking foi de 98,44%.
A medalha (patinha)premia o resultado do aluno no ranking pela cor, conforme a tabela abaixo:
Cor da patinha
Ranking
Dourada

95% a 100%

Vermelha

90% até menor do que 95%

Azul

De 80% até menor do que 90%

Verde

De 70% até menor do que 80%

Cinza

Menor do que 70%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVEITAMENTO POR ÁREA:
Para interpretar o gráfico a seguir primeiro vamos explicar o que significa cada item do gráfico.




As barras largas e coloridas mostram graficamente o
rendimento do aluno em cada área.
A linha preta dentro da barra mostra a média do
rendimento dos demais alunos da mesma série.
É importante comparar o rendimento do aluno com o
rendimento da série.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÉDIA GERAL:
Exemplo:

Média Geral  Neste exemplo o aluno teve uma Média Geral de 88% e a sua média ficou acima da média
de todos os alunos desta série.

Geografia  O aluno teve um aproveitamento de 100% e ficou acima da média da série.
História  O aluno teve um aproveitamento de 100% e ficou acima da média da série.
Português O aluno teve um rendimento de 83% e ficou acima da média da série.
Matemática O aluno teve um aproveitamento de 83% e ficou acima da média da série.
Ciências  O aluno teve um aproveitamento de 75% e ficou abaixo do rendimento da série.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÍRCULOS COLORIDOS EM FRENTE ÀS BARRAS.
Agora vamos explicar o que significa a cor de cada círculo que aparece em frente às barras do gráfico.
Estrela O rendimento foi o máximo. 100%
Círculo Azul O rendimento foi maior ou igual a 15% acima do rendimento de todos os alunos da mesma
série.
Círculo Verde O rendimento foi acima do rendimento da série, porém este rendimento foi menor do que
15% acima do rendimento de todos os alunos da mesma série.
Círculo Cinza O rendimento do aluno foi igual ao rendimento da turma.
Círculo amarelo O rendimento foi menor do que o rendimento da turma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANÁLISE DAS QUESTÕES:
As questões que o aluno errou são as que estão circuladas em
vermelho. Neste exemplo o aluno errou 3 (três) questões.
Questão 6 de matemática  Apenas 24% dos alunos acertaram esta
questão, portanto é uma questão considerada difícil.
Questão 10 de português  apenas 17% dos alunos acertaram esta
questão, portanto é uma questão considerada difícil.
Questão 19 de ciências  90% dos alunos acertaram esta questão,
portanto é uma questão considerada fácil.
OBS: Acertar uma questão fácil é diferente de acertar uma questão com
maior nível de dificuldade. Esta informação é relevante na valoração da
questão, portanto influenciará no ranqueamento do aluno.
No canto direito superior da tela tem um botão Ajuda. Ao clicar neste botão serão apresentadas todas estas
explicações.
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CANHOTO DE RECEBIMENTO DE CIRCULAR
Eu
__________________________________________________________________________,
responsável pelo (a) aluno (a) ______________________________________________________
devidamente matriculado(a) no(a) ___ ano, turma ___, confirmo o recebimento da circular 00/2017- EF 2º
ao 5º ano, referente à Informações sobre Resultado da Prova Anglo Multidisciplinar.
Assinatura: _____________________________14/11/2017

