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O Plurall é a plataforma digital disponibilizada pela 
Solução Educacional Anglo para apoiar alunos, 

professores e coordenadores! 



Benefícios do Plurall para alunos

O aluno desde pequeno cria o hábito de estudar e realizar as tarefas. 

Ferramenta digital jovem e dinâmica, embasada no material didático do Anglo.

O aluno tem acesso ao material didático a qualquer hora e em qualquer lugar. 

O Plurall organiza os exercícios que são necessários para o estudo diário. 



Cadernos Digitais 



Cadernos Digitais 

Plataforma
digital

Material 
Didático+



Cadernos Digitais 

Assim o aluno pode estudar...

em qualquer 
hora

em qualquer 
lugar+



Cadernos Digitais 

Utilizando o filtro 
de disciplinas é 

possível escolher o 
material que deseja 
estudar. O conteúdo 

encontrado é 
exatamente igual ao 

do material 
impresso.



Além do acesso Online, o Plurall fornece 

a opção do aluno baixar o material uma 

única vez e ter acesso também offline, 

facilitando os estudos mesmo quando 

não tiver internet.



Dúvidas e Materiais



Dúvidas e Materiais

Na funcionalidade de Dúvidas e 

Materiais, o aluno consegue ver seu 

material e tirar suas próprias dúvidas, 

além de consultar dúvidas de outros 

colegas.



Dúvidas e Materiais

Em Material Didático, o aluno consegue 

visualizar o material, postar ou 

consultar dúvidas.

Em TC Online, o aluno visualiza as 

tarefas disponibilizadas, envia dúvidas 

relacionadas às questões e também 

pode consultar as dúvidas dos colegas.



TC ONLINE



TC ONLINE
Tarefa Complementar Online
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O que é?
O TC Online – Tarefa Complementar Online é uma funcionalidade do Plurall

disponibilizada pela Solução Educacional Anglo para o Ensino Fundamental II, na qual o 

aluno consegue realizar tarefas dentro da plataforma digital. 



TC ONLINE
Tarefa Complementar Online
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Como é feita a liberação?

Serão 10 TC’s ao longo do ano, os conteúdos abordados nessas questões seguem 

as semanas de programação do calendário Anglo:

APLICAÇÃO DOSE
MÍNIMA

SEMANA
(PROGRAMAÇÃO ANGLO)

DATA INICIAL
RECOMENDADA

1ª 4ª 16/03/2018

2ª 6ª 06/04/2018

3ª 8ª 11/05/2018

4ª 10ª 25/05/2018

5ª 12ª 22/06/2018

6ª 14ª 17/08/2018

7ª 18ª 31/08/2018

8ª 20ª 05/10/2018

9ª 22ª 19/10/2018

10ª 24ª 23/11/2018



TC ONLINE
Tarefa Complementar Online
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Dose Mínima

 São itens de múltipla escolha, com grau de

dificuldade similar aos dos exercícios das tarefas

e permitem a avaliação processual da

aprendizagem.

Dose para Leão

 São exercícios em formatos diversos, com um

nível de complexidade mais elevado, para

aprimorar pontos fortes e complementar dos

estudos.





Caso o aluno erre na primeira 

tentativa, ele ainda tem outra chance 

de resolver a questão!



Quando o aluno termina a questão, o Plurall oferece ainda a possibilidade de acesso

as dúvidas de outros alunos e o material de apoio.



O material de apoio possibilita 
o aluno assistir o Vídeo

Resolução da Questão e 
checar o Gabarito 

Comentado. 



DÚVIDAS E COMENTÁRIOS



O aluno pode “favoritar” as dúvidas que
o interessarem mais e estas ficarão
guardadas na aba Dúvidas Favoritas no
menu principal.

Dúvidas e Comentários

Em Minhas Dúvidas é possível
visualizar as dúvidas que o próprio
aluno postou.

O aluno pode comentar as dúvidas de
outros colegas e essas observações
aparecerão na aba Comentários do
menu principal.



MENSAGENS



Mensagens

Na opção Mensagens, o aluno 
consegue visualizar mensagens 

enviadas pelo coordenador. Não há 
possibilidade dos usuários 

responderem a mensagem.



PLURALL PARA PROFESSORES E COORDENADORES



Benefícios do Plurall para professores e coordenadores

Acompanhamento de perto do processo de aprendizado dos seus alunos.

Facilidade de contato da escola com alunos, pais e professores por meio de 
envio de mensagens de forma rápida e eficaz.

Visualização de questões, resoluções e também das dúvidas postadas pelos 
alunos. 

Relatórios que auxiliam em intervenções pedagógicas mais ágeis, na 
organização das aulas e na melhor orientação aos alunos.



Ao acessar o aplicativo, o 

professor/coordenador encontra a tela 

do Menu Inicial com as funcionalidades 

do Plurall.

Visão dos Professores e Coordenadores



Visão dos Professores e Coordenadores

Em Cadernos Digitais é possível visualizar o 

material didático na plataforma, conforme 

calendário bimestral.

Em Dúvidas e Materiais, os professores 

visualizam tanto o material didático e questões 

do TC Online, quanto as dúvidas dos alunos 

relacionadas a esses conteúdos.



Na opção Mensagens, o 

coordenador consegue enviar 

mensagens para alunos, 

professores e coordenadores!

Mensagens



Através da Web professores e coordenadores conseguem acessar os relatórios 

de seus alunos, clicando em Relatórios. 

Relatórios de professores e coordenadores 

Nessa área, é permitido analisar quais tarefas foram realizadas, taxas de acerto e 

as questões/materiais que mais geraram dúvidas.



Por meio da compreensão das dificuldades e da frequência dos estudos

dos alunos, é possível acompanhar a evolução de cada estudante, de forma 

mais profunda e individualizada. 

Relatórios de professores e coordenadores 



 Os responsáveis podem acessar os relatórios 

somente pela Web;

 Eles conseguem visualizar quantas tarefas o 

aluno realizou, qual foi a disciplina com maior 

e menor aproveitamento; 

 Podem visualizar o número total de dúvidas 

consultadas, a disciplina com maior número 

e menor número de dúvidas consultadas.

Visão responsáveis



Obrigado e contem com a gente!!
c o n t a t o a n g l o @ p l u ra l l . n e t
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