
 

 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DA REDE LA SALLE 2021 
 

 
A partir do dia 13 de setembro, as Comunidades 

Educativas iniciam a aplicação da Avaliação de Conhe-
cimentos da Rede La Salle, uma ferramenta institucional 
de acompanhamento dos processos educativos e um di-
ferencial das escolas lassalistas, pois promove a melhoria 
dos processos de aprendizagem com foco na formação 
integral dos estudantes.  

 
Participarão desta avaliação os estudantes do 

3º, 5º e 9º Ano do Ensino Fundamental e da 3ª Série 
do Ensino Médio. 
 

Por meio dos resultados obtidos na prova, é pos-
sível realizar uma reflexão sobre a ação pedagógica e 

apontar caminhos para aprimorar e buscar novas práticas educativas. 
 

Este ano, a Avaliação será aplicada SOMENTE por meio de plataforma on-line, a Evoluci-
onal, para estudantes de todo o Brasil.  
 

No Colégio La Salle São Carlos, as provas da Avaliação de Conhecimentos da Rede 
La Salle serão aplicadas nas datas e horários abaixo. 
 

Datas e Horários – La Salle São Carlos 
 

  
Comunidade Educativa: La Salle São Carlos 
  

3º ano EF 
 

Datas das Provas: 28 e 29/09/2021 

Língua Portuguesa Matemática 

3º A – 28/09 – 8h 
3º B – 28/09 – 9h30 
3º C – 28/09 – 14h 
 

 
3º A – 29/09 – 8h 
3º B – 29/09 – 9h30 
3º C – 29/09 – 14h 
 
 

Tempo de Prova: para cada área de conhecimento, 60 minutos a partir do mo-
mento em que iniciar a prova.  

 

  



 

 

 

  
Comunidade Educativa: La Salle São Carlos 
  

5º ano EF 
 

Datas das Provas: 05 a 08/10/2021 

Língua Portu-
guesa 

Matemática 
Ciências Hu-

manas 
Ciências da 

Natureza 

 5º A – 05/10 – 
8h 
5º B – 05/10 – 
9h30 
5º C – 05/10 – 
14h 
 

 5º A – 06/10 – 
8h 
5º B – 06/10 – 
9h30 
5º C – 06/10 – 
14h 
 

 5º A – 07/10 – 
8h 
5º B – 07/10 – 
9h30 
5º C – 07/10 – 
14h 
 

 5º A – 08/10 
– 8h 
5º B – 08/10 
– 9h30 
5º C – 08/10 
– 14h 
 

Tempo de Prova: para cada área de conhecimento, 60 minutos a partir do mo-
mento em que iniciar a prova. 

  

  
Comunidade Educativa:  La Salle São Carlos 
  

9º ano EF 
 

Datas das Provas: 22 e 23/09/2021 

Língua Portu-
guesa 

Matemática 
Ciências Hu-

manas 
Ciências da Na-

tureza 

 9º A, 9º B e 9º 
C – 22/09   
 

 9º A, 9º B e 9º 
C – 23/09  
 

 9º A, 9º B e 9º 
C – 22/09  
 

 9º A, 9º B e 9º 
C – 23/09  

Horário: As provas estarão disponíveis das 8h às 23h59, nas datas indicadas neste qua-
dro.  
Tempo de Prova: para cada área de conhecimento, 60 minutos a partir do momento 
em que iniciar a prova. 

  

  
Comunidade Educativa: La Salle São Carlos 
  

3ª série EM 
 

Datas das Provas: 15 e 16/09/2021 

Linguagens Matemática 
Ciências Hu-

manas 
Ciências da 

Natureza 

 3ª A e 3ª B – 
15/09  
 

 3ª A e 3ª B – 
16/09  
 

 3ª A e 3ª B – 
15/09  
 

  3ª A e 3ª B 
– 16/09  
 

Horário: As provas estarão disponíveis das 8h às 23h59, nas datas indicadas neste 
quadro.  
Tempo de Prova: 1º dia (15/09) – Linguagens e Ciências Humanas: 270 min (4h30) 
                               2º dia (16/09) - Matemática e Ciências da Natureza: 300 min (5h) 
Redação: Enviar pela plataforma da Evolucional no dia 15/09, até às 23h59. 

  

  



 

 

Aplicação para 3º e 5º ano EF 
 
Os alunos do 3º e 5º ano EF que estão participando das aulas presencialmente, farão es-

tas provas na escola, juntamente com suas professoras, nos horários indicados acima. No res-
tante do tempo, terão aula normal. 

Os alunos que estão participando de forma remota, poderão acessar a plataforma e fazer a 
avaliação de forma remota.  

 
 

Aplicação para 9º ano EF e 3ª série EM 
 
Os alunos do 9º ano EF e 3ª série EM farão a prova de forma remota, em casa.   
 

- Início: às 8h (ver no comunicado a janela de aplicação da sua série);  

- IMPORTANTE: o(a) aluno(a) precisa concluir e enviar a prova dentro do tempo da janela de apli-

cação, pois se o tempo expirar a prova fecha, NÃO salva, e o(a) aluno(a) perde tudo o que fez; 

- As questões do simulado são misturadas, ou seja, para cada aluno aparece em uma ordem dife-

rente;  

- Nas datas desta Avaliação, os alunos da série envolvida não virão ao Colégio e não terão aula 

com seus professores no período da manhã, pois deverão estar concentrados em fazer o simulado, 

através do Portal da Evolucional. 

Caso os alunos precisem de alguma ajuda no momento da prova, os professores estarão disponí-

veis pelo Meet, no período da manhã. Veja abaixo a tabela informando qual o(a) professor(a) que 

estará em cada sala: 

 
9os anos EF 

 
Série/Data Dia: 22/09 – Quarta-feira Dia: 23/09 – Quinta-feira 

 

9º ano A 

 

Cláudia Souza - Geografia 

 

Aline – 1ª e 2ª aula - Redação 

Rosângela – 3ª aula - Filosofia 

Isabel – 4ª aula- Ens. Religioso 

José Carlos – 5ª aula - Matemática 

Isabel – 6ª aula – Ens. Religioso 

 

9º ano B Paula – 1ª a 5ª aula - História 

Keulle – 6ª aula - Arte 

 

José Carlos – 1ª a 3ª aula - Matemática 

Suzete – 4ª a 6ª aula - Inglês 

9º ano C José Carlos – 1ª e 2ª aula - Matemática 

Iêda – 3ª e 4ª aula - Português 

Rosângela – 5ª e 6ª aula - Filosofia 

Viviane – 1ª a 4ª aula - Ciências 

Aline – 5ª e 6ª aula - Redação 



 

 

3as séries EM 
 

Série/Data Dia: 15/09 – Quarta-feira Dia: 16/09 – Quinta-feira 

3ª série A  EM Anderson – 1ª a 4ª aula - História 

Renata – 5ª e 6ª aula - Biologia 

 

Rhalf – 1ª a 4ª aula - Química 

Daisy – 5ª e 6ª aula - Gramática 

3ª série B  EM Renata – 1ª e 2ª aula - Biologia 

Yan – 3ª a 6ª aula - Redação 

 

Suzete – 1ª e 2ª aula - Inglês 

Esther – 3ª a 6ª aula - Biologia 

 
Acesso à Plataforma Evolucional e às provas 

 
Para participar os alunos deverão: 
 
1- Acessar o endereço www.evolucional.com.br  

 
2- No canto superior direito, clique em LOGIN SIMULADOS 
 

 
  
3- Login e Senha 

 

 
 

O login e a senha de acesso serão enviados no e-mail institucional do aluno (@soula-
salle.com.br). Tanto o cadastro quanto o acesso dos alunos deverão ocorrer usando este e-mail 
institucional.  
 

4- Identificar e realizar as avaliações 

http://www.evolucional.com.br/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação das Avaliações na Plataforma Evolucional 
 
Para localizar as avaliações, selecione o modelo de prova, como mostrado abaixo e, de-

pois, selecione a avaliação que deseja navegar.  
 

 
 
• Evo Enem Online – 3ª série/PV – Simulado Enem  
• Evo Fundamental Online – Ciclo 2 – 3º ano – Avaliação Educacional  
• Evo Fundamental Online – Ciclo 2 – 5º ano – Avaliação Educacional  
• Evo Fundamental Online – Ciclo 2 – 9º ano – Avaliação Educacional 
 

Estrutura das Avaliações  
 
Evo Fundamental Online – Ciclo 2 – 3º ano – Avaliação Educacional  
• Língua Portuguesa: 22 questões.  
• Matemática: 22 questões.  

 
Evo Fundamental Online – Ciclo 2 – 5º ano – Avaliação Educacional  
• Língua Portuguesa: 22 questões.  
• Matemática: 22 questões.  
• Ciências Humanas: 22 questões.  
• Ciências da Natureza: 22 questões.  

 
Evo Fundamental Online – Ciclo 2 – 9º ano – Avaliação Educacional  
• Língua Portuguesa: 26 questões.  
• Matemática: 26 questões.  
• Ciências Humanas: 26 questões.  
• Ciências da Natureza: 26 questões. 
 
Evo Enem Online – 3ª série/PV – Simulado Enem  
• Linguagens e Códigos: 45 questões.  
• Ciências Humanas: 45 questões.  
• Matemática: 45 questões.  
• Ciências da Natureza: 45 questões.  
• Proposta de redação. 

 
  

 

ATENÇÃO: Caso os alunos tenham algum problema com usuário e senha 

de acesso, devem entrar em contato com o Setor de TI do Colégio, através 

do e-mail   ti.saocarlos@lasalle.org.br 
 

mailto:ti.saocarlos@lasalle.org.br


 

 

Tempo de Prova 
 
Evo Fundamental Online - 3º, 5º e 9º anos  

As avaliações do Ensino Fundamental serão aplicadas no modelo online e, para cada uma 

das áreas do conhecimento, o estudante terá 60 minutos para a realização. Assim que o estu-

dante iniciar a prova, um cronometro será acionado na tela para orientação do tempo. 

 

 Evo Enem Online – 3ª série EM 

A avaliação da 3ª série do Ensino Médio será aplicada no modelo online e, para cada dia 

de prova, o estudante terá o seguinte tempo para realização:  

• Primeiro dia de prova (Linguagens e Códigos + Ciências Humanas): 270 minutos. A 

proposta de redação poderá ser entregue na plataforma Evolucional até às 23h59 do primeiro 

dia.  

• Segundo dia de prova (Ciências da Natureza + Matemática): 300 minutos. 

 
Aplicação da Avaliação 

 
Todas as aplicações vão acontecer no formato online, isso significa que todos os estu-

dantes deverão acessar a plataforma Evolucional para a realização das provas. Neste momento, 
os únicos que terão contato com a avaliação serão os alunos. Gestores e professores não terão 
acesso à avaliação.  

 
O estudante deverá acessar a plataforma Evolucional com seus dados de acesso (envia-

dos no seu e-mail @soulasalle) e selecionar a avaliação para começar. Com isso, ele terá o ambi-
ente de avaliações disponibilizado de acordo com as datas indicadas pelo Colégio. 
 

Ambiente de prova do estudante 
 
O estudante, ao acessar a plataforma, vai selecionar avaliação disponível.  
Após essa seleção, vai entrar no ambiente de avaliação com todas as provas, mas ficarão 

liberadas para fazer somente as provas do dia (de acordo com a tabela divulgada pelo Colégio, no 
início deste comunicado).  

 
 Exemplo: 

 
 
Importante: no ambiente de prova, o botão “Iniciar Prova” estará liberado somente se esti-

ver dentro da data de aplicação configurada. Caso contrário, ficará indisponível para acesso.  



 

 

 
 

 
Ao clicar em “Iniciar Prova”, o estudante estará no ambiente de prova e seu cronômetro 
será iniciado. 

 

 
 

Resultados 

 
Após o término do período de aplicação, a plataforma Evolucional disponibilizará os resul-

tados das avaliações aplicadas.  
A ferramenta “Provas e Resoluções” ficará disponível para todos. Nela, estarão disponíveis 

as questões da prova com suas respectivas resoluções em texto (Avaliação do Fundamental e Si-
mulado Enem) e em vídeo (Simulado Enem).  

As notas de Redação têm um prazo de 15 dias para serem liberadas (a partir da data de 
entrega). 



 

 

 
 

Relatórios de resultados 
 
Após o término do período de aplicação, ficará disponível na plataforma, dentro de cada 

avaliação, o menu “Resultados”. Dentro deles, a plataforma disponibilizará diversos relatórios de 
análise de resultados dos alunos nas avaliações. 

 
No Colégio La Salle São Carlos, utilizamos uma tabela de notas relacionada à porcenta-

gem de acertos do aluno no Simulado/Avaliação da Rede La Salle, para compor sua nota de Ativi-
dade.   

 
 
A partir dos resultados divulgados pela plataforma Evolucional, o Colégio fará os cálculos 

para computar a nota do(a) estudante.  
Esta tabela encontra-se no manual “Programação 2021 – Estudantes”, no Site do Colégio, 

e pode ser acessado pelo link  https://lasalle.edu.br/public/uploads/publications/saocar-
los/1f5615cedc235c432d98fcea2ccb2c83.pdf  

 
 

 Em caso de dúvidas, procure a Coordenação Pedagógica do Colégio.  
 

 
Atenciosamente, 
Equipe Diretiva 

 
São Carlos, 13 de setembro de 2021. 

https://lasalle.edu.br/public/uploads/publications/saocarlos/1f5615cedc235c432d98fcea2ccb2c83.pdf
https://lasalle.edu.br/public/uploads/publications/saocarlos/1f5615cedc235c432d98fcea2ccb2c83.pdf

