
 
 

Rua Baronesa Geraldo de Resende, 330      (19) 3744-6900 

Guanabara – Jdm. Nossa Senhora Auxiliadora  www.liceu.com.br  

Campinas,03 de março de 2021. 

Comunicado 27/2021 

ASSUNTO: Integrada - 1º trimestre  

Queridos alunos, 
 

Esperamos encontrá-los bem!  

Teremos a Avaliação Integrada do 1º trimestre no dia 16 de março de 2021. 

Gostaríamos de deixá-los tranquilos, pois se houver qualquer problema durante a avaliação, vocês 

poderão entrar em contato com a equipe do F2, por meio do chat ou telefone (37446859 / 37446861), e 

também contarão com o apoio do suporte técnico, através do e-mail: duvidas_ef2@liceu.com.br 

Segue anexo conteúdo da Integrada. 
 

Seguem abaixo as orientações para a realização da Integrada. 
 

 Às 7h15 você deverá ingressar no Teams na primeira aula do dia e permanecerá nessa sala até 

o término da Integrada, às 10h30. 

 O professor de cada sala irá disponibilizar o link de acesso.  

 O programa já está habilitado para reconhecer o usuário; quando acessarem o link, não será 

necessário preencher nome, turma e RA. Só será permitido um acesso por aluno. 

 Tenham em mãos a conta da Microsoft, a mesma que é usada para acessar o Teams, caso haja 

algum problema e seja solicitada a confirmação do usuário.  

Exemplo de conta da Microsoft: 0221234@edu.liceu.com.br 

 A senha de acesso da conta é a mesma do WI-FI do colégio. 

 Fiquem atentos ao tempo de duração da prova; não serão aceitos envios após às 10h30. 

 Em caso de perda de conexão, não se desespere; peça para o responsável enviar um e-mail para 

a coordenação/orientação relatando o problema.  

 Você poderá navegar tranquilamente pela sua avaliação, voltando para conferir as questões. 

 O programa identifica se o aluno deixou alguma questão em branco, emitindo um aviso e não o 

deixando prosseguir, sem antes respondê-la. 

 Após responder a todas as questões e revisá-las, a sua avaliação já estará pronta para ser 

enviada; basta clicar no botão enviar.  

 Pronto, sua Integrada já estará em nosso banco de dados e após a correção a nota será lançada 

no Portal Educacional. 

 A 5ª e 6ª aula acontecerão normalmente. 

“Eu não quero outra coisa dos jovens 

senão que sejam bons e estejam 

sempre alegres.”– Dom Bosco 

 

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Renata Penteado      Ângela Negrão Dantas 

renata.penteado@liceu.com.br     angela.dantas@liceu.com.br  

Coordenadora Pedagógica     Orientadora Educacional 
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