
 
 

  
 

Comunicado sobre a A2 - 3º trimestre 
 Brasília, 10 de novembro de 2021 

        
         Caros Alunos e Srs. Responsáveis, 
 
        Ao longo do ano de 2021, o Perpétuo utilizou somente da  
metodologia de realização das provas, no Segmento III, no formato 
online para todos os alunos.   
 
         Porém, após a procura de alguns pais/reponsáveis, que 
demonstraram a necessidade de que essa prova ocorresse no 
presencial, o Perpétuo passa a oferecer as duas modalidade de 
provas, lembrando:  
 

1- Nos 3 primeiros horários do turno, teremos aula normal; 

2- Os alunos do presencial farão a prova no chrome book sob a 
supervisão de um professor em sala de aula; 

3- Os alunos do online, farão a prova utilizando o classroon, sob 
a surpervisão dos responsáveis (se for necessário); 

4- IMPORTANTE: devido a essa solicitação para provas no 
presencial, tivemos que mudar o modelo de aplicação de 
prova, utilizando agora o Classroon, porque somente essa 
ferramenta limita o tempo de execução da prova. Por favor, 
leia as informações no box ao lado. 

5- Teremos Avaliação 2 – A2 nos dias 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 
24/11.  

6- O horário e a data de cada prova seguem abaixo.  

7- O conteúdo de cada avaliação já disponível no site a partir 
desde 09/11  
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Qualquer dúvida, escreva para: 
 

suporte.fundII@perpetuosocorro.com.br  
 

    suporte.ens.medio@perpetuosocorro.com.br 

 

Lembramos, sobre essa avaliação: 
 
1- acessar o link da prova pelo e-mail do 
Perpétuo; 
 

2- o link de cada prova será publicado no 
classroon; 
 

3- Classroon é uma plataforma completa 
para Ensino à Distância. Conhecido aqui no 
Brasil como Google Sala de Aula, ele pode 
ser acessado de qualquer computador, 
smartphone ou tablet que possua conexão 
com internet. 
 

4- Segue, no watts dos responsáveis, vídeo 
tutorial par ao acesso ao classroon para os 
alunos. Nesse vídeo, mostramos todo 
passo a passo. 
 

5- Sexta-feira, dia 12/11, os professores 
treinarão com os alunos como acessar. 
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