
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Ordem de Serviço n. 001/CREII/2015 

 

em, 08 de maio de 2015. 

 

 

 Diante das Provas de 1ª CERTIFICAÇÃO, seguem procedimentos necessários ao bom 

andamento da realização das mesmas, numa lógica de rotinas similar a uma realização de prova de 

concurso. 

 Os alunos já estão ciente de que deverão chegar nos seus respectivos turnos, respeitando o 

horário da provas  e as tolerâncias previstas nas Normas e Procedimentos Discentes. 

◦ Caso algum aluno chegue até 30 minutos do início das provas poderá entrar pra realizá-

las. Após essa tolerância, somente realizará a segunda prova do dia. 

 Os inspetores no Bloco C deverão restringir o acesso no corredor somente para as turmas  da 

2ª e 3ª série; 

 No início e durante as provas os corredores deverão estar livres e sem a presença de alunos; 

 Deverá existir  1(um) inspetor fixo em cada andar do bloco C; 

 Somente é permitido o acesso aos banheiros (ou bebedouros) por um aluno por vez; 

◦ Caso mais de um aluno queira utilizá-los deverá aguardar na sala de aula; 

 A aplicação de provas será realizada pelo professor previsto na escala; 

◦ Caso o professor não esteja ainda na sala, o inspetor deverá entrar em contato com a 

Bedelaria para solicitar a presença do mesmo. 

 Conforme os alunos terminem as provas, eles deverão ser orientados a desocuparem os 

blocos e aguardar os demais colegas no pátio externo do prédio ou na quadra da cantina; 
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 Situações não previstas nessas orientações deverão ser resolvidas com o SESOP e a 

DIREÇÃO, mediadas pelo responsável da bedelaria. 


