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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO INTENSIVO NO CAPE PARA A PROVA DO
COLÃ‰GIO PEDRO II.
EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o processo seletivo de ingresso de alunos do ColÃ©gio
Pedro II. Os interessados tÃªm atÃ© 30 de outubro para formalizar a participaÃ§Ã£o. O
concurso, que selecionarÃ¡ 1.988 estudantes para ingressar em 2015 na educaÃ§Ã£o infantil,
ensinos fundamental e mÃ©dio (regular e tÃ©cnico), incluindo a modalidade para jovens e
adultos, chega com algumas novidades nesta ediÃ§Ã£o.
As provas, previstas para 30 de novembro, nÃ£o serÃ£o mais discursivas. A partir de agora,
serÃ£o aplicadas apenas questÃµes objetivas e uma redaÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, nÃ£o haverÃ¡
nota de corte. Para ser aprovado, o candidato precisarÃ¡ tirar nota superior a zero nas
avaliaÃ§Ãµes de PortuguÃªs e MatemÃ¡tica e de Conhecimentos EspecÃ-ficos, quando for o
caso. SerÃ£o classificados e terÃ£o a RedaÃ§Ã£o corrigida, um nÃºmero de candidatos
equivalente a oito vezes o nÃºmero das vagas oferecidas para cada campus e modalidade.
Nos dias 9 e 10 de dezembro serÃ£o realizados os sorteios para alunos do 1Âº e 2Âº ano do
ensino fundamental e dos grupamentos I e II da educaÃ§Ã£o infantil, respectivamente.
O procedimento de inscriÃ§Ã£o pode ser feito pela internet, por meio da pÃ¡gina do Instituto de
Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), ou presencialmente,
na Central de Atendimento do Idecan. As taxas de inscriÃ§Ã£o variam entre R$10 e R$50, de
acordo com turma a que o candidato irÃ¡ concorrer. Os editais do concurso com os valores de
cada nÃ-vel de ensino e modalidade estÃ£o disponÃ-veis neste link.
Outra novidade Ã© a oferta do curso TÃ©cnico Subsequente em ComÃ©rcio Â– Eixo
TecnolÃ³gico: GestÃ£o e NegÃ³cios, com 180 vagas, voltado para estudantes que concluÃ-ram
o ensino mÃ©dio, mas gostariam de obter uma formaÃ§Ã£o tÃ©cnica profissionalizante. Na
educaÃ§Ã£o infantil sÃ£o 24 vagas para o grupamento I e 48 para o grupamento II. Para o
ensino fundamental existem 312 oportunidades para o 1Âº ano, 40 para o 2Âº ano e 336 para o
6Âº ano. JÃ¡ no ensino mÃ©dio sÃ£o 688 vagas, sendo 600 para a 1Âª sÃ©rie regular e 88
para a 1Âª sÃ©rie integrada Ã formaÃ§Ã£o profissional. AlÃ©m disso, existem 360
oportunidades para o ensino mÃ©dio integrado na modalidade de EducaÃ§Ã£o de Jovens e
Adultos (Proeja).
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