hahaha

hahaha

Apresentação
O Centro Educacional Assistencial Profissionalizante é uma iniciativa da OSUC - Obras
Sociais, Universitárias e Culturais - instituição beneficente sem fins lucrativos. Os
cursos ministrados no CEAP - Centro Educacional Assistencial Profissionalizante
operam em regime de complementaridade com o Ensino Básico (Fundamental e
Médio). São oferecidos cursos de Ensino Complementar Intensivo (duração de um
ano) e de Ensino Técnico Profissional de Nível Médio (duração de dois anos). Esses
cursos são destinados somente para adolescentes do sexo masculino. Os cursos de
Ensino Complementar Intensivo são oferecidos conforme o ano escolar que o aluno
esteja cursando, a saber:
- 6º Ano do ensino regular: curso ofertado pelo CEAP é o de Robótica
Básica.
- 9º Ano do ensino regular: curso ofertado é o de Criatividade e Inovação
e de informática Aplicada
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Sobre os cursos:

Robótica Básica:
Para alunos no 6º ano do Ensino Fundamental.
Duração: 1 ano (fevereiro a dezembro com férias em julho)
Horário das aulas: de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h30
Quantidade estimada de vagas para 2023: 72
Obs: a quantidade de vagas pode ser modificada sem prévio aviso.
Objetivos do curso:
No curso Robótica Básica, o aluno além de aprender os conceitos básicos de robótica,
será capaz de conhecer os tipos de mecanismos motorizados e de introdução a
programação. Além disso, também desenvolverá e potencializará as suas
competências através do aprendizado por projetos. Unido ao conteúdo específico, o
aluno tem seu conhecimento ampliado nas aulas de Língua Portuguesa e Inglesa,
Educação Física, Matemática, Ciências, Formação Religiosa, Relações Humanas e
Robótica Básica.

Criatividade e Inovação:
Para alunos no 9º ano do Ensino Fundamental.
Duração: 1 ano (fevereiro a dezembro com férias em julho)
Horário das aulas: de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h30
Quantidade estimada de vagas para 2023: 18
Obs: a quantidade de vagas pode ser modificada sem prévio aviso.
Objetivos do curso:
O curso tem como objetivo formar jovens flexíveis, dinâmicos e interdisciplinares,
que se adaptem às mudanças do mundo e sejam capazes de aprender sobre novas
tendências de forma rápida e eficiente. Nosso foco: desenvolver jovens com as
principais competências do século XXI.
O aluno será capaz de questionar processos já existentes e analisar a complexidade
de cada situação, a fim de solucionar diferentes problemas, tendo em vista as
necessidades sociais, as tecnologias existentes e os possíveis modelos de negócios
que podem ser utilizados. Além disso, o curso proporciona o contato com
metodologias de aprendizagem inovadoras, baseadas em Cultura Maker (faça você
mesmo), Projetos (metodologia para resolução de problemas), Gamificação
(aprendizado por meio de jogos e desafios) e Design Thinking (trabalho
colaborativo).

Informática Aplicada:
Para alunos no 9º ano do Ensino Fundamental.
Duração: 1 ano (fevereiro a dezembro com férias em julho)
Horário das aulas: de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h30 ou das 14h10 às
17h50
Quantidade estimada de vagas para 2023: 18
Objetivos do curso:
No curso de Informática aplicada o aluno aprende programação em diferentes
linguagens, banco de dados, sistemas operacionais e gerenciamento de e-mails.
Também desenvolverá habilidade para ler e interpretar esquemas eletrônicos
fazendo experiências práticas em laboratório. O aluno do curso de Informática
aplicada desenvolve noções de administração, marketing e contabilidade. Além de
tudo isso, será aprofundado no ensino de Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Educação Física, Matemática, Ciências, Formação Religiosa e Relações Humanas.

O Processo Seletivo
Para

ingressar

nos

cursos

técnicos

gratuitos

do

CEAP,

você

precisará

obrigatoriamente, seguir os passos abaixo:
Passo 1: Inscrição
Nesta fase o candidato deve se inscrever em um dos Cursos livres oferecidos pelo
CEAP (Robótica Básica, Criatividade e Inovação e Informática Aplicada), com um de
seus responsáveis, através do link https://ceappedreira.org.br/ps/ . O candidato e
os responsáveis devem preencher todo o formulário com informações verdadeiras,
que podem ser questionadas ao longo do processo seletivo.
Toda comunicação oficial será feita através do e-mail cadastrado no momento da
inscrição, então solicitamos que use um e-mail que tenha fácil e corriqueiro acesso.

Passo 2: Prova digital
O candidato fará uma prova com até 25 questões de múltipla escolha, no dia 29 de
outubro de 2022, às 10h00. O exame terá duração de 1 hora. A prova será
cronometrada e após o término do tempo o aluno não conseguirá mais enviar suas
respostas. A prova é composta de questões de matemática e língua portuguesa.

Observações:

• Para realização da prova recomenda-se ter acesso a internet;
• Ter em mãos papel, lápis, borracha e rascunhos para realização de
cálculos;

• Não serão fornecidas informações referentes ao resultado das provas ou
entrevistas por telefone ou e-mail.

Passo 3: Resultado da prova
No dia 04 de novembro de 2022 o resultado dos aprovados será publicado no
mural e no site da escola (https://ceappedreira.org.br/), com data e horário da
entrevista, bem como a relação de documentos que deverão ser entregues no dia
da entrevista.

Passo 4: Entrevista com os pais/responsáveis legais, candidato e entrega
da documentação
Será realizada uma entrevista presencial com o candidato e os seus responsáveis
no dia e no horário informados na divulgação do resultado da prova. É
imprescindível a presença do pai, da mãe ou responsável legal e do candidato no
dia da entrevista.
Passo 5: Divulgação dos aprovados
A lista dos aprovados nas entrevistas será publicada no mural e no site da escola
(https://ceappedreira.org.br/), no dia 05 de dezembro de 2022. Neste mesmo dia
será informada a data prevista para o início das aulas.
Passo 6: Matrícula
Após a publicação da lista dos aprovados nas entrevistas, o candidato deverá
efetuar a matrícula.

Datas importantes

• Data de início das inscrições: 13 de setembro de 2022
• Data de término das inscrições: 24 de outubro de 2022
• Prova digital: 29 de outubro de 2022 às 10h00
• Publicação do resultado da prova: 04 de novembro de 2022 a partir das 17h00
no mural e no site da escola (https://ceappedreira.org.br/).

• Período de entrevistas: de 08 de novembro a 01 de dezembro de 2022
• Divulgação dos aprovados: 05 de dezembro de 2022, a partir das 17h00 no

mural e no site da escola (https://ceappedreira.org.br/)

• Datas e horários podem sofrer alterações.

Conteúdo da prova do 6º ano
O conteúdo da prova será:

• Interpretação de texto;
• Raciocínio Lógico;
• 4 operações básicas;

Conteúdo da prova do 9º ano
O conteúdo da prova será:

• Interpretação de texto;
• Raciocínio Lógico;
• 4 operações básicas;
•

Informações/Esclarecimentos
Agradecemos sua participação no processo seletivo. Estamos a disposição para
esclarecer eventuais dúvidas que não tenham sido contempladas neste manual.
Nossos contatos estão a seguir:
- Fone: (11) 5613-0200
- E-mail: secretaria@pedreira.org

