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PROVA DE AULA 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS 
 

1) Conforme previsto no Edital no 16/ 2007, que rege este Concurso Público, os candidatos 
aprovados para a Prova de Aula foram divididos em grupos, ordenados por número de inscrição.  

2) Os temas passíveis de sorteio para a Prova de Aula estão no Anexo I destas Orientações, 
conforme a área de atuação/ conhecimento do candidato. 

3) O local do sorteio do tema e das Provas de Aula está estabelecido no Anexo II destas 
Orientações, conforme a área de atuação/ conhecimento do candidato.  

4) O candidato deverá estar presente ao sorteio do ponto para a Prova de Aula no dia e horário 
estipulados no Anexo II destas Orientações, não havendo qualquer divulgação do ponto fora do 
momento aqui estabelecido. 

5) O sorteio do tema e da série para a qual a aula deverá ser planejada e ministrada será efetuado 
24 horas antes da realização da Prova de Aula do grupo no qual o candidato está relacionado, 
conforme discriminado no calendário anexo a este documento (Anexo II). 

a. Cada candidato sorteará um ponto dentre os relacionados no Anexo I destas 
Orientações, conforme a área de atuação/ conhecimento de sua inscrição. 

6) Nos dias do sorteio do ponto e da Prova de Aula, o candidato deverá portar documento oficial de 
identidade com foto. 

7) O sorteio para definição da ordem de apresentação dos candidatos para a Prova de Aula será 
realizado 15 (quinze) minutos antes do horário marcado para a 1ª aula, no local de sua 
realização e na presença dos candidatos do grupo e da Banca Examinadora. 

a. Em nenhuma hipótese, será permitida mudança na ordem e/ ou horário previamente 
sorteado e divulgado para a Prova de Aula. 

b. O candidato que não estiver presente ao sorteio ficará com a posição que não for 
sorteada pelos demais e poderá fazer a Prova de Aula desde que esteja presente no 
horário previsto pelo sorteio para a realização de sua Prova. 

8) O candidato deverá comparecer ao local divulgado para a Prova de Aula com uma hora de 
antecedência. 

9) O Colégio Pedro II disponibilizará aos candidatos quadro-negro e giz. Qualquer outro material 
que o candidato pretenda utilizar deverá ser trazido por ele. 

a. Os candidatos à área de atuação/ conhecimento de Desenho contarão, ainda, com par 
de esquadros, compasso, régua e transferidor. 

b. Os candidatos à área de atuação/ conhecimento de Ciência da Computação contarão, 
ainda, com quadro branco e caneta, componentes para a montagem de um computador 
e jogo de ferramentas. 
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10) Cada candidato deverá entregar três cópias do plano de sua aula à Banca Examinadora, antes 
de iniciar a prova. 

a. O tempo de duração da aula é de, no mínimo, 35 minutos e de, no máximo, 45 minutos. 

11) Itens a serem avaliados: 

a. Planejamento da aula 

b. Capacidade de síntese 

c. Clareza e ordenação da aula 

d. Adequação da linguagem 

e. Conhecimento do assunto 

f. Utilização correta dos recursos didáticos 

g. Outros, respeitada a especificidade da disciplina. 


