
 
 

NOVAS DATAS DOS SIMULADOS COC – 2º Semestre 2021 

 
São Carlos, 21 de setembro de 2021.                                                     

 
Prezados Pais e Alunos Lassalistas 

 
Para o 2º semestre de 2021, o Sistema COC alterou as 

datas de aplicação dos Simulados, distribuindo as datas por 

série, ao longo da semana. A mudança visa diminuir a sobrecarga 

da plataforma e proporcionar uma aplicação mais dinâmica e 

tranquila aos alunos.  

A forma de acesso, realização das provas e os conteúdos 

cobrados continuam os mesmos divulgados no início do ano, 

mudam apenas as datas e alguns horários. 

 

 

Novas datas de aplicação dos SIMULADOS COC – 2º semestre 2021 

6º ano EF a 2ª série EM 
 

Avaliação Data de aplicação Série Conteúdo 

 

AN3 

(Avaliação 

Nacional 3) 

28 de Setembro (terça-feira) 6º e 7º ano EF Grupos 6, 7 e 8 

29 de Setembro (quarta-feira) 8º e 9º ano EF Grupos 6, 7 e 8 

30 de Setembro (quinta-feira) 1ª série EM Livros 6 e 7 

30 de Setembro (quinta-feira) 2ª série EM Livros 16 e 17 

 

AN4 

(Avaliação 

Nacional 4) 

09 de Novembro (terça-feira) 6º e 7º ano EF Grupos 9 e 10 

10 de Novembro (quarta-feira) 8º e 9º ano EF Grupos 9 e 10 

11 de Novembro (quinta-feira) 1ª série EM Livros 8 e 9 

11 de Novembro (quinta-feira) 2ª série EM Livros 18 e 19 

 

 

Para a 3ª série do Ensino Médio 

Simulado Data de 

aplicação 

Horário Conteúdo Tempo de Prova 

S6 – COC Enem 

(Parte 1) 

26 de setembro 

(Domingo) 

13h às 18h Livros 1 a 8 5h 

S6 – COC Enem 

(Parte 2) 

03 de outubro 

(Domingo) 

13h às 18h Livros 1 a 8 5h 

S7– COC Teste 30 de outubro 

(Sábado) 

8h às 18h Livros 1 a 9 5h 

S8 – COC Teste 04 de dezembro 

(Sábado) 

8h às 18h Livros 1 a 10 5h 



 

6o ano EF a 2a série EM:  
 

 Simulados de Redação e de Inglês - serão disponibilizados pelos professores no Google Sala 

de Aula, nas respectivas disciplinas, no dia 20 de outubro (quarta-feira), das 13h às 23h59 (de 

manhã - aula normal); 

 

 Simulados COC – AN3 e AN4 (Avaliação Nacional 3 a 4) 

- Novo horário: AN3 e AN4 serão disponibilizadas no Portal COC das 9h às 20h 

- Tempo de prova:   

 6º e 7º ano EF – 2h30, a partir do momento em que o aluno inicia a prova 

 8º e 9º ano EF – 3h, a partir do momento em que o aluno inicia a prova 

 1ª e 2ª série EM – 3h, a partir do momento em que o aluno inicia a prova 

 

- IMPORTANTE: o(a) aluno(a) precisa concluir e enviar a prova dentro do tempo de prova (2h30 / 

3h), 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 

diferente;  

- No dia do simulado 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 COC. 

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

disponíveis pelo Meet, no período da manhã, de acordo com o seu horário normal de aula do dia. 

 
 

3a série EM:  

 Simulados de Redação - serão disponibilizados pelo professor no Google Sala de Aula, na 

respectiva disciplina, das 13h às 23h59, nas datas abaixo: 

 26/09 (referente ao S6) 

 30/10 (referente ao S7) 

 11/11 (referente ao S8) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Link do tutorial de acesso aos Simulados COC: 

https://lasalle.edu.br/public/uploads/publications/saocarlos/355804be90888f21384ca658090b11d9

.pdf    

 
Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 
Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

 

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 
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