EDITAL 01
PROGRAMA DE INGRESSO DE NOVOS ALUNOS 2021
O Programa de Ingresso de Novos Alunos tem como objetivo a captação de estudantes para todas as turmas
da nossa Escola, a partir de uma sondagem de conhecimentos prévios essenciais, para que o aluno desempenhe, com
êxito, a próxima etapa do desenvolvimento.
Já para os alunos da Educação Infantil, a entrevista inicial garante uma aproximação família e escola desde o
primeiro contato, sendo esse também um momento de apresentação da proposta pedagógica e de conhecermos as
especificidades de cada aluno.
Deste modo, comunicamos que estão abertas as nossas inscrições para o Processo de Ingresso para Novos
Alunos 2021.
•

Período de Inscrições

As inscrições para o Processo de Ingresso para Novos Alunos 2021 acontecerão a partir de 01 de outubro a 02 de
novembro de 2020, para todos os níveis de ensino.
Estas serão realizadas on-line, através do nosso site
< www.colegioevolucaopb.com.br >
•

Descrição do Processo

Alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental – Anos Inicias:
a) Inscrições online;
b) Pagamento de taxa de adesão;
c) Agendamento da entrevista on-line com os pais ou responsáveis;
d) Avaliação presencial com o aluno (apenas para o 1º ano).
A partir do 2º ano a 3ª Série do Ensino Médio
a) Inscrição online;
b) Pagamento da taxa de adesão;
c) Prova on-line;
d) Análise do boletim completo de 2018 e de 2019;
•

Inscrições on-line

Para a realizar a inscrição do candidato, os pais ou responsáveis deverão preencher Ficha de Inscrição
(https://forms.gle/jLrEgVXbwZQKwRES6). Ela também poderá ser enviada via e-mail ou whatsapp.
Em seguida, deverão apresentar de forma presencial ou enviar (via formulário, e-mail ou whatsapp):
- Cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno;
- Cópia do RG e CPF do pai/mãe ou responsável;
- Boletim de 2018 e 2019;
- Relatório de desenvolvimento da escola anterior (Educação Infantil);
- Declaração de escolaridade.
- Foto 3x4
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Atenção!
Caso a documentação apresentada esteja incompleta, o processo ficará indeferido até que todos os pré-requisitos
sejam exibidos.
•
Pagamento
Após o responsável responder a ficha de inscrição, será enviado um e-mail ou whatsapp com um link para pagamento
através de cartão de crédito referente à taxa de inscrição.
Atenção!
O não pagamento da taxa de inscrição poderá resultar na eliminação do candidato, mesmo nos casos em que ele tenha
realizado a prova.
•

Pagamento da taxa de inscrição

Alunos do 2º ano a 3ª Série do Ensino Médio:
R$ 30,00 – sem ressarcimento
Alunos do 1ºano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais:
R$ 150,00 – este valor é abatido na matrícula do aluno. Caso não haja vaga, a Escola fará a devolução integral. Em caso
de desistência por parte da família, o valor não será ressarcido.
•

Cartão de Inscrição

Após a finalização deste processo, os pais ou responsáveis receberão um cartão de inscrição contendo todas as
informações referentes a sondagem (local e horário)
•

Datas de Provas
Mês de Outubro
(13/10)
Terça-Feira
(17/10)
Sexta-Feira
(24/10)
Sexta-Feira
(30/10)
Sexta-Feira

•

14h00
14h00
14h00
14h00

Sobre a avaliação

a) O Candidato receberá o link de acesso a sala de aula através do seu Cartão de Inscrição.
b) O link de acesso a avaliação será postado no mural da sala de aula, 10 minutos antes do início do horário marcado,
para que o candidato possa se familiarizar com a ferramenta.
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c) O candidato terá 2 horas para responder as provas dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e
Matemática.
d) Durante a avaliação, além da aba do Google Forms, acesse o link do Meet para se conectar com o fiscal. Durante
todo processo, permaneça online, com o microfone desligado e a câmera aberta, obrigatoriamente.
•

•

Corte etário para ingresso na Educação Infantil

Série

Idade

Infantil I

1 ano até dia 31/03/2020 (e estar
andando)

Infantil II

2 anos até 31/03/2020

Infantil III

3 anos até 31/03/2020

Infantil IV

4 anos até 30/03/2020

Infantil V

5 anos até 31/03/2020

1º ano

6 anos até 31/03/2020

Prova de Seleção

O conteúdo da Prova de Seleção se encontra em nosso site www.colegioevolucaopb.com.br .
•

Resultado

O resultado da seleção será divulgado no prazo de 7 dias, por e-mail e/ou whatsapp do responsável indicado no
momento da inscrição, juntamente com todas as informações sobre o processo de matrícula.
Atenção!
Para garantir sua vaga, o candidato aprovado deverá ser matriculado seguindo todas as orientações e os prazos
previstos a seguir.
•

Matrículas

A matrícula do candidato aprovado, até o preenchimento das vagas, dar-se-á no período de 10 a 13 de
novembro de 2020, das 07h15min às 18h, na Secretaria da Escola, prédio do Administrativo, localizado na rua José
Liberato, 454, Miramar ou através do nosso site, www.colegioevolucaopb.com.br.
Atenção!
Após esse período, não há garantia de vaga.
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