Acesso ao site Anglo para visualizar o desempenho do aluno
1) Acesse o site www.anglo1.com.br e clique na opção Alunos.

2) Informe a Matrícula e a senha do aluno e depois clique em Visualizar Boletins.
Matrícula – O código que o aluno recebeu.
Senha: as três primeiras letras do seu nome.
Exemplo: Maria Fernanda (a senha será mar)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVEITAMENTO GERAL:

Neste exemplo o aluno acertou 52 questões em um total de 68 e o seu Ranking foi de 98,44%.
A medalha (patinha) premia o resultado do aluno no ranking pela cor, conforme a tabela abaixo:
Cor da patinha
Ranking
Dourada

95% a 100%

Vermelha

90% até menor do que 95%

Azul

De 80% até menor do que 90%

Verde

De 70% até menor do que 80%

Cinza

Menor do que 70%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVEITAMENTO POR ÁREA:
Para interpretar o gráfico a seguir primeiro vamos explicar o que significa cada item do gráfico.




As barras largas e coloridas mostram graficamente o
rendimento do aluno em cada área.
A linha preta dentro da barra mostra a média do
rendimento dos demais alunos da mesma série.
É importante comparar o rendimento do aluno com o
rendimento da série.

Exemplo:

Neste exemplo o aluno teve uma Média Geral de 78% e a sua média ficou acima da média de todos os
alunos desta série.
Ciências da Natureza (Ciências, física e biologia) o aluno teve um aproveitamento de 71% e também
ficou acima da média da série.
Português  O aluno teve um rendimento de 94% e ficou acima da média da série.
Ciências Humanas  (História e Geografia) O aluno teve um rendimento de 94% e ficou acima da média
da série.
Matemática  O aluno teve um aproveitamento de 52% e ficou um pouco acima da média da série.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Círculos Coloridos em frente as barras.
Agora vamos explicar o que significa a cor de cada círculo que aparece em frente as barras do gráfico.
Estrela  O rendimento foi o máximo. 100%
Círculo Azul  O rendimento foi maior ou igual a 15% acima do rendimento de todos os alunos da
mesma série.
Círculo Verde  O rendimento foi acima do rendimento da série, porém este rendimento foi menor do que
15% acima do rendimento de todos os alunos da mesma série.
Círculo Cinza  O rendimento do aluno foi igual ao rendimento da turma.
Círculo amarelo  O rendimento foi menor do que o rendimento da turma.

