
        
 
 
 
         

PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS NOVOS/2020 
EDITAL 

 

           O COLÉGIO SANTA MARIA torna público o presente EDITAL com normas, rotinas e procedimentos   

para o Processo de Admissão de alunos novos no portal:  www.colegiosantamariarj.com.br 

 

 Estarão abertas as inscrições no período de 01 de outubro a 27 de novembro de 2019 para o ingresso:  

     Educação Infantil: MATERNAL / PRÉ I / PRÉ II  

     Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano  

     Ensino Médio: 1ª e 2ª séries.  

 

 O COLÉGIO SANTA MARIA é Instituição de ensino regular e possui em sua matriz curricular os conteúdos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sua organização curricular está dividida em séries regulares, respei-

tando a promoção e a matrícula nas idades corretas e atendendo à Legislação Educacional vigente. 

 
 Em 2020 o CSM completará 80 anos de fundação. Como inovação, iniciará o Projeto com Programa Bilíngue 

nas turmas de Educação infantil (Pré I e Pré II) e Ensino Fundamental (1º ao 6º ano).  A vantagem para o Ensino 
Bilíngue na escola é a melhora significativa na cognição dos alunos. Essa forma de aprendizagem significativa 
coloca o aluno como detentor do novo idioma, fazendo com que ele não só aprenda a gramática do idioma, 
mas que opere com ele enquanto revisita o conteúdo das outras disciplinas. 

  
    1 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
 

CURSOS IDADE DO CANDIDATO 
PREVISÃO DE VAGAS 

Manhã Tarde 

Educação Infantil 
Maternal – 03 anos completos até 31 de março de 2020. 20 20 

PRE I         – 04 anos completos até 31 de março de 2020. 12 24 

PRE II        – 05 anos completos até 31 de março de 2020. 21 13 

Ensino  

Fundamental 

1º ano - 06 anos completos até 31 de março de 2020. 
A partir do 2º ano a aceitação depende da transferência vinda da escola anterior. 
 

Quanto ao número de vagas para Ensino Fundamental (1º ao 9º ano e Ensino Médio) 
não há previsão correta de vagas. Serão disponibilizadas de acordo com o nº de forma-
ção de turmas para 2020. 

     

 

   
2 - DA INSCRIÇÃO 

2.1- O acesso à Internet está no endereço eletrônico www.colegiosantamariarj.com.br 

2.2 - Documentos necessários para a inscrição: 

 CPF e Identidade do RESPONSÁVEL FINANCEIRO (que vier assinar o contrato); 

 CPF e Identidade do Responsável Pedagógico;  

 Certidão de Nascimento do candidato à vaga. 
  

2.3 – Opção de turno:  
 Educação Infantil (MATERNAL, PRÉ I e PRÉ II): fará a escolha de turno no ato da inscrição. 

 Ensino Fundamental: 
        - 1º ao 8º ano: fará a escolha de turno na hora da matrícula, conforme disponibilidade de vagas. 

              -  9º Ano: somente turno da manhã 

 Ensino Médio: turno da manhã (preparação PréVest e Pré-Enem à tarde) 

3 - APÓS A INSCRIÇÃO  

3.1 - Para a efetivação da inscrição: 
 O Responsável comparecerá ao Colégio no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da inscrição 

pela Internet, no horário entre 07h às 15h30.  
 Trará o comprovante da inscrição via internet e pagará o valor de R$ 40,00.  
 Nessa ocasião receberá um comunicado por escrito contendo dia, horário, conteúdo para ativi-

dades ou sondagem de conhecimento e comparecimento ao colégio. 
 

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDÊNCIA 

Avenida Automóvel Clube, 269 - Centro 
São João de Meriti - RJ - CEP 25515-125 

Tel.: (21) 2756-0731 / 2656-6623 – e-mail: stamaria1940@gmail.com  

http://www.colegiosantamariarj.com.br/


 
 
 
 
 
 

3.2 - Os candidatos manterão sob sua posse, para eventuais comprovações, o número de inscrição e o 

comprovante de pagamento. 

 

3.3 – MATERNAL, PRÉ I, PRÉ II e 1º ano do Ensino Fundamental     

 DIA 29/11/2019 (6ª FEIRA) 

 Apresentação da Proposta Pedagógica para os responsáveis.  

 Atividades Lúdico-pedagógicas para as crianças.  

 HORÁRIO: Turno da manhã = 08h às 10h / Turno da tarde = 13h30 às 15h30. 

 NESSE DIA os responsáveis poderão visitar as dependências da escola. 

 

3.4 – ENSINO FUNDAMENTAL 2º ao 9º ANO E ENSINO MÉDIO 

 DIA 29/11/2019 (6ª feira) - 08h às 12h 

 Sondagem do nível de conhecimento das disciplinas de Língua Portuguesa, Redação e Matemá-

tica para os inscritos. 

 DIA 06/12/2019 (6ª feira) – 08h 

 Apresentação da Proposta Pedagógica para os responsáveis.  

              NESSE DIA os responsáveis poderão visitar as dependências da escola. 

             
4 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS = 03/12/2019 (TERÇA-FEIRA) 

 Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio - às 08h - no mural do Colégio 

OBSERVAÇÃO:   A partir do 6º ano serão compensados, com descontos, os participantes que obtiverem os 

melhores resultados: 

 10% - quem demonstrar 80% de aproveitamento 

 15% - quem demonstrar 90% de aproveitamento 

 20% - quem demonstrar 100% de aproveitamento  

                               

   5 - DA MATRÍCULA - LOCAL: CENTRO CULTURAL – 1º andar 

   5.1 - Data e horário da matrícula 

 

Maternal - PRÉ I e PRÉ II - Manhã 09/12/2019 07h30 às 11h30 

Maternal - PRÉ I e PRÉ II - Tarde 09/12/2019 13h às 16h30 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 16/12/2019 07h30 às 11h30 / 13h às 16h30 

 

 5.2 - A documentação da matrícula será assinada por aquele cujos documentos foram utilizados no preen-

chimento dos formulários (Responsável Financeiro). Não será aceita Procuração. 
  

5.3 - Por ocasião da MATRÍCULA, o RESPONSÁVEL FINANCEIRO comparecerá munido de RG (com cópia), 

CPF e portando os seguintes documentos do candidato: 

1. Cópia legível da Certidão de Nascimento; 

2. Cópia do CPF do candidato 

3. Carteira de vacinação para Educação Infantil e 1º ano; 
2. Histórico Escolar do Ensino Fundamental (Boletim ou Declaração de aprovação deverão ser 

substituídos pelo Histórico Escolar, após 20 dias, conforme exigência legal); 
3. Três retratos 03 x 04 coloridos; 
4. Boleto pago - metade da parcela de janeiro/2020. 

 
 

São João de Meriti, 01 de outubro de 2019. 
 

Dozolina Borguezan 
Diretora – 04.483/03 – UNIG/RJ / 03.785/06-UCB/DF 

  


