
 

 

Comunicado  

São Carlos, 17 de junho de 2021.  

Prezados Pais Responsáveis e Alunos,  

Para que o Simulado Nacional COC (2) - 2º trimestre ocorra de maneira tranquila, 

seguem algumas orientações para melhor organização e execução da atividade:  

 

Simulado Nacional COC (2) - 2º trimestre - 23/06 - quarta-feira 

Início da Prova:  8h30 para os alunos dos 5º anos A e B  

                            14h30 para os alunos do 5º ano C 

Local de aplicação: o simulado acontecerá no formato online, através do Portal COC. 

Sendo assim, os alunos farão o simulado em casa, utilizando seus recursos tecnológicos - 

computador, tablete ou celular (aconselhamos utilizar um computador). 

Neste dia, NÃO haverá aula presencial para os alunos dos 5os anos.  

 

Acesso ao Simulado: 

- Acesse o site do La Salle São Carlos: www.lasalle.edu.br/saocarlos    

- Vá em Acesso Restrito;  

- Portal do Aluno; 

- Acesso ao Portal COC;  

- No portal do COC, clique em “login” e preencha de acordo com o usuário e senha do aluno.  
 

ATENÇÃO: Testem a senha com antecedência. 

Em caso de problemas com o usuário e senha de acesso, entre em contato com o Setor de TI 

do Colégio, através do e-mail: ti.saocarlos@lasalle.org.br  

 

Outras observações: 

 No simulado, serão abordados os conteúdos dos grupos 3,4 e 5; 

 A Redação do Simulado será disponibilizada no Google Sala de Aula no dia 21/06 e 

deverá ser entregue até o dia 23/06;  

 Caso os alunos precisem de alguma ajuda no momento da prova, as professoras 

estarão disponíveis no Meet  de acordo com o período de aula do aluno;  

 O simulado estará disponível somente neste dia de aplicação;  

 O aluno precisa concluir e enviar a prova dentro do tempo da janela de aplicação 

(2h30), pois, se o tempo expirar, a prova fecha, NÃO salva, e o aluno perde tudo o que 

fez; 

 

Atenciosamente,  

Professoras dos 5os anos EF. 
 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
mailto:ti.saocarlos@lasalle.org.br

