PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO - Informações sobre a Prova de Língua Portuguesa

As provas serão realizadas na próxima segunda-feira, dia 07/05/2018.
Local: Todas as provas serão aplicadas no CIEP Octávio César Borghi, Rua das Hortências, nº 1555, Cidade Jardim, em
02 horários, de acordo com o local em que foi realizada a inscrição do candidato
I – Horários da realização das provas:
1) Turma 01 (das 15h às 17h): candidatos com inscrições efetuadas no CIEP Anísio Spínola Teixeira (São
Jerônimo), no CIEP Octávio César Borghi (Cidade Jardim), na EMEF Darcy Ribeiro, na EMEF Florestan
Fernandes e na EMEF Paulo Freire:
Horários de Abertura das Salas: 15h
Horário de Início das Provas: 15h15 (não será admitida a entrada de candidatos após o início das provas)
Término: 17h (não será fornecido tempo extra para o término da prova ou para anotar as respostas no
gabarito).
2) Turma 02 (das 17h15 às 19h15): candidatos com inscrições efetuadas no CIEP Maria Nilde Mascellani
(Jaguari), no CIEP Milton Santos (Praia Azul), no CIEP Oniva de Moura Brizola (Zanaga), no CIEP Philomena
Magaly Makluf Rosseti (São Vito) e na EMEF Jonas Correa Arruda Filho:
Horários de Abertura das salas: 17h15
Horário de Início das Provas: 17h30 (não será admitida a entrada de candidatos após o início das provas)
Término: 19h15 (não será fornecido tempo extra para o término da prova ou para anotar as respostas na
folha de respostas).
Obs.: Na escola em que será realizada a prova, CIEP Octávio César Borghi, procurar pela Sala de Aula com o nome da
unidade onde foi efetivada a Inscrição.
II - Documentos necessários para ingresso nas salas:
1) Documento de identificação com foto (RG, CNH);
2) Comprovante da Inscrição que foi realizada na escola.
III - Orientações quanto ao preenchimento da Folha de Respostas:
1)
2)
3)
4)
5)

A marcação das respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta;
Questões com mais de uma resposta preenchida ou em branco serão consideradas erradas;
Não rasurar ou escrever na área da folha de resposta, pois ela é de uso exclusivo da Comissão de Correção;
A prova e a folha de respostas serão devolvidas ao fiscal da sala ao término da avaliação;
Não esquecer de assinar a lista de presença e a folha de respostas.

IV - Orientações Gerais:
1) Telefones móveis deverão permanecer desligados durante todo o tempo de permanência na Sala;
2) Não serão permitidos candidatos acompanhados com crianças ou qualquer outra pessoa;
3) Sobre a mesa do candidato deverão constar os seguintes materiais: lápis / lapiseira, borracha, caneta
esferográfica azul ou preta, documento de identificação.
V - Divulgação do Resultado Final:
1) O Gabarito da Prova de Língua Portuguesa será divulgado no dia 08/05/2018, na Secretaria Municipal de
Educação de Americana-SP e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, exceto o CAIC Sylvino
Chinelatto;
2) A lista com a Classificação Final será disponibilizada no dia 09/05/2018, na Secretaria Municipal de Educação
de Americana-SP e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, exceto o CAIC Sylvino Chinelatto;

