
Simulado Diagnóstico

A realização do simulado no tempo previsto contabilizará 500 

(quinhentos) pontos, independentemente do número de acertos.

Listas de Exercícios

A entrega de uma lista vale 50 (cinquenta) pontos. Cada resposta 
correta vale mais 50 (cinquenta) pontos.

Lista especial

No início do mês de outubro, você receberá uma lista especial de 
exercícios. A entrega da lista vale 1000 (mil) pontos.

Avaliação Final

No final do semestre, você realizará uma Avaliação Final, que valerá 
1000 (mil) pontos. 

Veja a seguir, o quadro contendo as pontuações de acordo com a atividade:

 Atividade
Quantidade de

Questões
Detalhamento

Pontuação
Máxima

Simulado
Diagnóstico

20 questões Única aplicação 500

Listas de Exercícios
Duas por semana

4 questões
em cada lista

50 pontos por 
fazer a lista

1.200

50 pontos por 
acerto em

cada questão
4.800

Lista Especial 10 questões
Única aplicação

(a ser liberada em
11/Out)

Única aplicação
(a ser liberada em

01/Dez)

1.000

20 questõesAvalição Final 1.000

ATENÇÃO AOS PRAZOS

BONS ESTUDOS!

No início do mês de outubro, você receberá uma Lista Especial de 
exercícios, não deixe para a última hora, pois, na primeira semana 

de dezembro, você deverá realizar sua Avaliação Final. 

LISTA ESPECIAL
11/Out até 07/Dez

AVALIAÇÃO FINAL
01/Dez até 07/Dez

Acesse agora o AVA e

Os pontos serão convertidos em notas conforme a régua a seguir:
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ESTUDO DIRIGIDO
ED GRAMÁTICA E ED LÓGICA MATEMÁTICA 

PLATAFORMA ADAPTATIVA

COMPOSIÇÃO DAS NOTAS
Na plataforma adaptativa, você encontrará novos campos e atividades. Sua avaliação será de 

acordo com os pontos acumulados durante todo o semestre.

COMO ACESSAR?

ED ADAPTATIVO
O ED Adaptativo é um formato inovador de oferecer 
Atividades Complementares de acordo com as suas 

necessidades e melhorando o seu desempenho.

Realize o Simulado 
Diagnóstico.

Em seu primeiro acesso 
realize atualização do 
cadastro.

Na sua área de aluno, 
acesse o ícone 
referente ao Estudo 
Dirigido.

Faça as atividades de 
estudo e realize as 
listas de exercícios 
semanais.


