BEM-VINDO À
PLATAFORMA DIGITAL
DO ANGLO: O PLURALL
O Plurall é um novo conceito em estudos:
educação sem limites.
Uma plataforma digital disponibilizada pela Solução
Educacional Anglo, para apoiar o desenvolvimento
do seu filho.
Associamos todo embasamento pedagógico do material
didático em uma plataforma jovem, dinâmica e interativa,
para apoiar o desenvolvimento do aluno.
Conheça um pouco mais sobre as ferramentas
disponíveis no Plurall!

Caderno Digital
No Plurall os alunos podem acessar o material didático diretamente
pela plataforma, permitindo que o aluno estude a qualquer hora e
em qualquer lugar.

Aula Dada, Aula Estudada
No Plurall os alunos do Ensino Médio contam com o Aula Dada, Aula
Estudada, uma série de exercícios selecionados pelo Plurall,
referente a aula dada pelo professor. As atividades contam, ainda,
com vídeos e resolução das questões. Assim o aluno poderá fixar o
conteúdo aprendido em sala e ir mais preparado para a próxima
aula.

Atividades e tarefas para o Fundamental II
Os alunos do Ensino Fundamental contarão com as Tarefas
Complementares (TC Online) para auxiliar nos estudos. Serão 10
listas ao longo do ano, que contam ainda com vídeos com
explicações sobre os temas cobrados.

Tutores preparados para tirar dúvidas
Os alunos terão acesso a um Plantão de Dúvidas online!
Qualquer tipo de dúvida ou dificuldade nos exercícios, conteúdos e
questões poderão ser solucionadas com a ajuda do nosso time de
tutores. Além disso os alunos poderão visualizar dúvidas tiradas
pelos colegas, reforçando ainda mais o aprendizado.

Acompanhe o desenvolvimento do seu filho
Você também poderá acompanhar o desenvolvimento do seu filho.
Com o Plurall você terá acesso a relatórios, e poderá visualizar
número de tarefas realizadas, disciplinas com maior e menor
aproveitamento, número de dúvidas consultadas, entre outros
indicadores.

Comunicação com a escola

Você poderá receber mensagens e notificações da escola, via
Comunicação, pelo Plurall, facilitando ainda mais o diálogo.

COMO
ACESSAR?
A escola do seu filho iniciará o seu cadastro na plataforma Plurall, e
você receberá um convite por e-mail, ou um código de acesso
impresso para finalizar o cadastro.
Caso você receba um convite por e-mail, basta aceitar o convite e
seguir as instruções na plataforma para finalizar o cadastro.
Caso você receba o código impresso, acesse www.plurall.net,
clique em entrar e crie um novo cadastro. Então, basta inserir o
seu código de acesso e seguir as instruções para finalizar o
cadastro!

ACESSE AGORA!
www.plurall.net
@plurallnet

www.aquitemanglo.com.br
sistemaanglo

