
        

EDITAL 
PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS NOVOS/2022 

 
 

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

cesso de Admissão de alunos novos, no portal:  www.colegiosantamariarj.com.br 

 

 Estarão abertas as inscrições para ingresso no Colégio Santa Maria: 10/10/2021 a 10/12/2021   
         Educação Infantil: MATERNAL / PRÉ I / PRÉ II  
         Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano  

         Ensino Médio: 1ª e 2ª séries.  

 

O COLÉGIO SANTA MARIA, em cumprimento às Leis nº 13.415/2017 e Resoluções pertinentes, estará implantando 

a 1ª série do NOVO ENSINO MÉDIO NO ANO DE 2022. 

 Além dessa, estarão sendo cumpridas todas as demais Leis 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumi-

dor), sob a égide dos Artigos 206, 207 e 209 da Constituição Federal, do Código Civil Brasileiro e das Leis nº 9.394, 

de 20.12.96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), e Lei 8.069, de 13.07.1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente) e 9.870, de 23.11.99 (Mensalidades Escolares), alterada pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 

23.08/2001. 
 
 

 O COLÉGIO SANTA MARIA informa para conhecimento das "partes que assinarão o contrato de Matrícula” 
de que a Lei de nº 13.709/2018 está sendo cumprida, principalmente nos seus Artigos 19, § 1º e § 2° e Artigo 
11 que indica como serão tratados os Dados Pessoais e Sensíveis dos que farão parte do Colégio. 
 

 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 está dividida em séries regulares, respeitando a pro-

moção e a matrícula nas idades corretas, além de atender à Legislação Educacional vigente. 
           
1 – DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 
 

 
CURSOS 

  
           IDADE DO CANDIDATO 

PREVISÃO DE VAGAS  

 
 

   MANHÃ  TARDE 
 
Educação 
Infantil 

Maternal: 03 anos completos até 31/03/2022   --- 20 

Pré I:  04 anos completos até 31/03/2022   --- 10   (Haverá lista de espera) 
Pré II:   05 anos completos até 31/03/2022   06 06   (Haverá lista de es-

pera) 
 
Ensino 
Fund. I e II 
e Médio 

1º ano: 06 anos completos até 31/03/2022 
 

2º ano e seguintes: 

 a aceitação depende de entrevista e transferência vinda da escola de origem. 
 

1º ao 9º ano e Ensino Médio: 
Quanto ao nº de vagas para esse grupo, não há previsão correta de vagas.  

Serão disponibilizadas de acordo com o nº de formação de turmas para 2022. 

 
 

2 – DA INSCRIÇÃO: 

    2.1 - Acesso ao endereço eletrônico: www.colegiosantamariarj.com.br 
    2.2 - Ter em mãos os documentos necessários para a inscrição: 

 CPF e Identidade do responsável financeiro (pessoa que deverá assinar o contrato); 

 CPF e Identidade do Responsável Pedagógico;  

 Certidão de Nascimento e CPF do(a) candidato(a) à vaga. 
 

2.3 – INSCRIÇÕES PARA 1ª SÉRIE DO NOVO ENSINO MÉDIO:  

         Na matrícula, o aluno deverá escolher um dos 02 Itinerários oferecidos pelo Colégio Santa 
Maria:  a) Ciências da Natureza               /                b) Ciências Humanas 

 

                                      
 

 

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


 

 

IMPORTANTE: todas as comunicações serão enviadas sempre por e-mail. Informe o correto.  

2.4 - Opção de turno: 
 Educação Infantil: Maternal e Pré I - somente à tarde /   Pré II – manhã e tarde 

 

 Ensino Fundamental:  1º ao 7º ano – Manhã e tarde 
                                       8º e 9º ano – somente pela manhã      
 Ensino Médio:  somente pela manhã 

 

3 – EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
 

Após a inscrição no site, o responsável receberá um e-mail do colégio, marcando dia e hora da en-
trevista da criança/adolescente com a Coordenação ou Orientação Educacional. 
 

4 –  HAVERÁ DUAS OPORTUNIDADES para a criança/adolescente demonstrar seus conhecimen-
tos, através de sondagem do conhecimento ou atividades lúdicas e motoras:  
 

4.1 – DIA 12 DE NOVEMBRO (Inscritos até 11 de novembro)     
         Educação Infantil = 08 horas   
         Ensino Fundamental e Ensino Médio = 14h 
        Resultado = dia 19 de novembro (qualquer membro da família poderá buscar o resultado) 
 

4.1 – DIA 03 DE DEZEMBRO (Inscritos a partir de 12/11)     
         Educação Infantil = 08 horas  (atividades lúdicas e motoras) 
         Ensino Fundamental e Ensino Médio = 14h 
         Resultado = dia 10 de dezembro (qualquer membro da família poderá buscar o resultado) 
 

5 –  REUNIÃO E VISITA ÀS DEPENDÊNCIAS 
   Enquanto as crianças e adolescentes estarão com os professores, os responsáveis terão uma 

reunião para comunicações gerais no auditório. Também nesse dia poderão visitar as depen-
dências.  
De acordo com os protocolos da Pandemia, não podemos permitir, a qualquer hora, entrada de pes      
soas no ambiente frequentado por professores e alunos do estabelecimento.  

       

6 – DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA:  

 LOCAL – Centro Cultural do Colégio – 1º andar 

 HORÁRIO: 8h às 11h30 / 13h às 16h30 

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

No dia da confirmação da matrícula, o responsável financeiro trará os documentos necessários e assinará o 

requerimento de matrícula e demais documentos. 

1. Cópia legível da Certidão de nascimento(a) do aluno(a); 

2.    Cópia do CPF do candidato; 

3.     Cópia da Carteira de vacinação para Educação Infantil e 1º ano; 
4.     Histórico Escolar do Ensino Fundamental (ou Boletim ou Declaração de aprovação).  
       Declaração e Boletim deverão ser substituídos pelo Histórico até o 1º dia de aula; 
5.    Três retratos 03 x 04 recentes e coloridos (roupa adequada ao documento) 
6.     Boleto pago - parcela de janeiro/2022; 
7.    Cópia do CPF do responsável. 

 

São João de Meriti, setembro de 2021. 

                                                                                                         Direção 
 COLÉGIO SANTA MARIA 

  

Educação Infantil – PRÉ II – MANHÃ 04/01/2022 

Educação Infantil – Maternal, PRÉ I e PRÉ II – TARDE 04/01/2022 

Ensino Fundamental – 1º ao 3º ano  03/01/2022 

Ensino Fundamental – 4º ao 6º ano  05/01/2022 

Ensino Fundamental – 7º ao 9º ano 06/01/2022 

Ensino Médio – 1ª até 3ª série 07/01/2022 


