
 
 

 

 

 

Simulados 2021  

 

 

Conforme informações divulgadas no manual da Programação 2021, no Site do Colégio, este ano 

participaremos dos Simulados COC valendo como nota de Atividade.  

Seguem abaixo informações sobre a aplicação dos Simulados: 

 

Para 6º ano EF a 2ª série EM 

 

 

1. Datas e Conteúdos: 

 

 

 

Para o Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano EF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para 1ª e 2ª série Ensino Médio 
 

 
 

2. Horários de aplicação 
 

Para  6º ano EF  a  2ª série EM   os   simulados  estarão   disponíveis   no   Portal COC   entre  

08h e 18h. Fique atento à janela de aplicação, ou seja, o tempo de aplicação para o aluno fazer o 

simulado, na contagem do cronômetro, a partir do momento em que inicia o simulado: 

 6º e 7º ano EF – Janela de aplicação: 2h30 

 8º e 9º ano EF e 1ª e 2ª série EM – Janela de aplicação: 3h 

Após esse tempo o simulado fecha e o aluno não consegue mais responder. 

 

 

3. Local de aplicação 

 Os Simulados ocorrerão no FORMATO ONLINE, através do Portal COC (veja os tutoriais em 

anexo). Sendo assim, os alunos farão os simulados em casa, utilizando os seus recursos 

tecnológicos - computador, tablete ou celular (aconselhamos utilizar, preferencialmente, um 

computador).  

 As senhas de acesso são as mesmas usadas pelo aluno no ano passado.  

 Dica: TESTE A SUA SENHA COM ANTECEDÊNCIA!!! 

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

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

 

 

4. Redação 

Os alunos não farão a redação proposta pelo COC, mas sim a avaliação disponibilizada pela 

professora da turma, no Google Sala de Aula, na disciplina de Redação, em data divulgada pela 

professora, das 13h às 23h59.   

 

 

5. Inglês 

Os alunos farão uma avaliação disponibilizada pela professora da turma, no Google Sala de Aula, 

na disciplina de Inglês, em data divulgada pela professora, das 13h às 23h59.   

 

 

mailto:ti.saocarlos@lasalle.org.br


6. Notas 

A nota obtida pelo aluno no Simulado valerá como uma das notas de Atividade do trimestre, sendo 

para a 1ª e 2ª série EM: 

 AN1 e AN2 – valendo nota de Atividade para o 2º Trimestre, onde será considerada apenas a 

nota mais alta para compor nota de Atividade. 

 AN3 e AN4 – valendo nota de Atividade para o 3º Trimestre, onde será considerada apenas a 

nota mais alta para compor nota de Atividade. 

 No 3º trimestre será aplicada a Avaliação de Conhecimentos da Rede La Salle para o 9º ano 

EF, nos dias 14 e 15 de outubro – essa nota NÃO poderá ser descartada, ou seja, mesmo se 

for a menor, será considerada. A nota de simulado do aluno do 9º ano EF no 3º trimestre será 

a média entre a nota desta avaliação e a maior nota obtida pelo aluno nos simulados COC do 

3º trimestre (AN3 ou AN4), ou seja:   

 (Nota Avaliação da Rede + Maior nota dos Simulados COC 3º trimestre) ÷ 2 = Nota de 

Simulado do aluno no 3º trimestre 

 

 

 

 

Para 3ª série EM 

 

 

 

1. Datas e conteúdos: 
 

 
  



 
 

 

Observações:  

 Não participaremos dos Simulados S4 e S9 (Aberto/Dissertativo). 

 No 3º trimestre, os alunos da 3ª série EM participarão da Avaliação de Conhecimentos da Rede 

La Salle, nos dias 14 e 15 de outubro. Próximo à data, informaremos os procedimentos.  

 

 

2. Horários de aplicação 
 

Para a 3ª série EM os Simulados  estarão  disponíveis  no  Portal COC  em horários variados, 

dependendo da avaliação. Fique atento à janela de aplicação, ou seja, o tempo de aplicação para o 

aluno fazer o simulado, na contagem do cronômetro, a partir do momento em que inicia.  

Segue abaixo tabela explicativa:  

 

 
 



 

3. Local de aplicação 

 Os Simulados ocorrerão no FORMATO ONLINE, através do Portal COC (veja os tutoriais em 

anexo). Sendo assim, os alunos farão os simulados em casa, utilizando os seus recursos 

tecnológicos - computador, tablete ou celular (aconselhamos utilizar, preferencialmente, um 

computador).  

 As senhas de acesso são as mesmas usadas pelo aluno no ano passado.  

 Dica: TESTE A SUA SENHA COM ANTECEDÊNCIA!!! 

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

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

 

 

4. Redação 

Os alunos não farão a redação proposta pelo COC, mas sim a avaliação disponibilizada pelo professor 

da turma, no Google Sala de Aula, na disciplina de Redação, em data divulgada pela professora, das 

13h às 23h59.   

 

 

5. Língua Estrangeira – Inglês / Espanhol 

Para a 3ª série EM o Simulado COC traz questões de Inglês e de Espanhol. No momento do 

Simulado, o aluno opta por uma delas para responder às questões.  

 

 

6. Notas 

A nota obtida pelo aluno no Simulado valerá como uma das notas de Atividade do trimestre, sendo 

para a 3ª série EM: 

 A cada trimestre, os alunos farão Simulados COC e/ou da Rede La Salle; quando houver mais que um 

Simulado no trimestre, será descartada a nota mais baixa, considerando-se apenas as notas maiores; 

será feita a média aritmética dos simulados considerados e essa nota será lançada no sistema, valendo 

uma nota de Atividade;  

 No 3º trimestre será aplicada a Avaliação de Conhecimentos da Rede La Salle para a 3ª série EM, 

nos dias 14 e 15 de outubro – essa nota NÃO poderá ser descartada, ou seja, mesmo se for a menor, 

será considerada; 

 O COC propõe 09 simulados para a 3ª série EM, porém não participaremos dos simulados S4 e S9 

(Aberto/Dissertativo); 

 1º trimestre: aplicação do S1;  

 2º trimestre: aplicação do S2, S3 e S5; 

 3º trimestre: aplicação do S6, S7, S8 e Avaliação de Conhecimentos da Rede La Salle. 

 

 

Outras informações sobre os Simulados estão disponíveis no manual da Programação 2021, divulgado 

no Site do Colégio (Publicações / Informativos). 

 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

 

São Carlos, 24/03/2021. 
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