Edital do Processo de Admissão de Novos Alunos - 2021
O Diretor do Colégio Imaculada Conceição, Sérgio Martins Duarte, e a Vice-Diretora, Virginia Gris Ceolin, no uso
de suas atribuições regimentais e em consonância com a legislação em vigor, trazem a público as normas
regentes do Processo de Admissão de Novos Alunos – 2021.
1 - Inscrição
1.1 As inscrições para o Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano de 2020 estarão abertas no período
de 17 de agosto de 2020 a 15 de janeiro de 2021.
1.2 As inscrições poderão ser feitas online, pelo site cicbh.com.br. Poderão ser feitas, também, presencialmente,
na SECRETARIA DO CICBH, através de FICHA A SER PREENCHIDA MANUALMENTE, no horário de 8h às 14h.

1.3 Para efetuar a inscrição, o responsável pelo candidato deverá preencher o formulário específico antes da
realização da prova (Ensinos Fundamental e Médio) ou se inscrever para observação/entrevista presencial
ou virtual (1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais).
1.4 Os candidatos com deficiência ou necessidades educacionais especiais devem agendar uma entrevista com
a Orientação Educacional logo após concluir a inscrição, para que a escola possa conhecer a especificidade,
dar orientações e se organizar para receber o candidato.
2 - Local, data e horário da realização das provas/observações/encontros:
2.1 Os programas com os conteúdos das provas estarão disponíveis no site: www.cicbh.com.br, a partir do dia 17
de agosto de 2020.
2.2 O processo de admissão para os candidatos ao 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais se dará por meio
de um encontro presencial ou virtual, conforme opção da família. Esse encontro será com a Coordenadora
Pedagógica, Virginia Gris Ceolin, e com a

Orientadora Educacional, Luciana Guzela. A Orientação

Educacional entrará em contato através das informações fornecidas na inscrição.
Caso a opção da família seja pelo encontro virtual, ele acontecerá pela plataforma MEET. Os responsáveis
receberão um convite por e-mail, na data e horário agendados, a fim de conversarmos sobre a Proposta

Pedagógica e a Missão e Valores do nosso colégio. Será, também, um momento em que teremos o prazer
de conhecê-los. Ainda que o encontro seja virtual, a família pode, desde que previamente agendado,
marcar um dia para visitar presencialmente a nossa escola.
2.3 O processo de admissão/provas para os alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais até o
Ensino Médio será realizado nas datas abaixo, via GOOGLE FORMS, enviado para o e-mail cadastrado no ato
da inscrição. As avaliações feitas pelo GOOGLE FORMS possuem prazo para sua realização.
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09/10/2020
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23/10/2020

28/10/2020

06/11/2020

11/11/2020

20/11/2020

25/11/2020/
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09/12/2020

18/12/2020

20/01/2021
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2.4 As provas on-line deverão ser realizadas sem consulta. As provas poderão ser feitas de 8h às 19h. O
candidato fará as provas de Língua Portuguesa e Matemática.

2.5 A prova virtual constará de questões relacionadas ao ano/série atual do candidato com habilidades
necessárias para o ano/série para o qual foi feita a inscrição, levando em consideração o contexto escolar
do ano de 2020 (pandemia).
2.7 A prova virtual deverá ser feita pelo próprio candidato, não sendo permitida a interferência e/ou
participação de outras pessoas.

2.8 O candidato deverá respeitar o prazo de entrega do GOOGLE FORMS.
2.9 O candidato de Escola Conveniada deverá mostrar a carta de apresentação da Escola Conveniada, o boletim
escolar, portfólio/parecer descritivo e a cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade para
efetivar a matrícula.
2.10 O candidato da Obra Social São José Operário, da Rede Filhas de Jesus, fará as avaliações também pelo
Google Forms, no dia e horário agendados. A avaliação será enviada para o e-mail do responsável,
cadastrado no formulário de inscrição.
2.11 O Candidato Intercambista deverá entrar em contato com a secretaria do Colégio Imaculada Conceição
antes de efetuar a inscrição. Para a realização das provas é imprescindível a apresentação da
documentação completa exigida neste Edital.
3 - Vagas:
3.1 As vagas oferecidas para o Ensino Fundamental e Médio serão preenchidas pelo critério de aprovação nas
provas, e os candidatos deverão estar na faixa etária de acordo com a lei 9394/96, obedecendo ao número
máximo de alunos por turma, conforme detalhado no regimento escolar, disponível na secretaria do
Colégio Imaculada Conceição.
3.2 Em conformidade com a legislação vigente, o Colégio Imaculada Conceição considera a seguinte referência
para a matrícula dos estudantes nos anos iniciais de escolaridade.
ATENÇÃO!
➢ As matrículas de crianças no Ensino Fundamental, serão realizadas considerando a data de corte de 31
de março, estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais e reafirmada nesta Resolução.
➢ As crianças que já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação
Infantil (pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de
nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e
prosseguimento sem retenção, independentemente da permanência ou de eventual mudança ou
transferência de escola, inclusive para crianças em situação de itinerância.

NOMENCLATURA

NÍVEL DE ENSINO

IDADE

1º ano

Seis anos completos até 31/03/2021

2º ano

Sete anos completos até 31/03/2021

3º ano

Oito anos completos até 31/03/2021

4º ano

Nove anos completos até 31/03/2021

5º ano

Ensino Fundamental

Dez anos completos até 31/03/2021

6º ano

Onze anos completos até 31/03/2021

7º ano

Doze anos completos até 31/03/2021

8º ano

Treze anos completos até 31/03/2021

9º ano

Quatorze anos completos até 31/03/2021

1ªsérie

Quinze anos completos até 31/03/2021

2ª série

Ensino Médio

3ª série

Dezesseis anos completos até 31/03/2021
Dezessete anos completos até
31/03/2021

3.3 O Colégio Imaculada reserva-se o direito de oferecer vagas para os anos/séries, conforme o número de alunos

predeterminados no Regimento Interno, dentro das possibilidades de espaço físico adequadas e exigidas e
das decisões internas e regimentais.

Ensino Fundamental AI

Ensino Fundamental AF e Ensino Médio

1º ano: 30 alunos
2º ano: 30 alunos
3º ano: 30 alunos
4º ano: 35 alunos
5º ano :35 alunos

6º ano ao 9º ano: 40 alunos
1º ano ao 3º ano: 45 alunos

3.4 O processo de Admissão de Novos Alunos – 2021 constará das seguintes etapas:
a) Inscrição.
b) Encontro presencial ou virtual, realizado a partir do agendamento prévio com as famílias de alunos do
1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, com a Coordenadora Pedagógica e/ou Orientadora
Educacional do segmento.
c) Prova virtual para os candidatos do Ensino Fundamental (a partir do 2º ano AI) e do Ensino Médio.
d) Entrevista com a família quando necessário.
e) Resultado final.
f)

Efetivação da Matrícula.

3.5 Para os candidatos oriundos do exterior ou de escolas com o calendário boreal, a documentação
apresentada deverá passar por uma análise preliminar para definição da situação do ano/série em que o
candidato poderá ser inscrito. Serão observadas as orientações da legislação vigente, como também as
normatizações da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar do Colégio Imaculada Conceição.
3.6 Caso o número de candidatos não seja suficiente para a viabilidade da turma, a direção do Colégio
Imaculada reserva-se o direito de não formá-la, restituindo integralmente às famílias o valor de matrícula
pago à Instituição.

4 - Procedimentos no dia da realização das provas:
4.1 A partir da liberação do link para a realização da avaliação, o candidato deve buscar um ambiente calmo e
tranquilo para realizá-la. É necessário atenção à conexão da internet durante a realização da prova, para que o
envio seja feito corretamente.
4.2 A prova virtual deverá ser feita pelo próprio candidato, sem consulta, não sendo permitida a interferência
e/ou participação de outras pessoas.
4.3 O candidato deverá respeitar o prazo de entrega do GOOGLE FORMS/FORMULÁRIO.
4.4 Não haverá segunda chamada de provas, assim como revisão e/ou vista das provas em qualquer momento
do processo.
4.5 Terá suas provas anuladas e será eliminado do Processo de Admissão de Novos Alunos – 2021 o candidato
que, durante a realização de qualquer uma das provas usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a sua realização.
4.6 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas.
5 - Critérios de aprovação:
5.1 O candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) dos pontos em cada uma das provas para ser aprovado.
5.2 O critério de desempate dos candidatos aprovados será pela ordem decrescente da nota final do processo.
5.3 Ocorrendo empate na classificação, serão adotados os seguintes critérios, pela ordem:
1 - Irmão de aluno matriculado no Colégio Imaculada Conceição.
2 - Filho de ex-aluno do Colégio Imaculada Conceição.
3 - Análise do boletim apresentado no ato da inscrição.
4 - Ordem cronológica de inscrição.

6 - Divulgação dos resultados:
6.1 Os resultados estarão à disposição na secretaria escolar do Colégio Imaculada Conceição, de acordo com a
tabela abaixo, podendo ser informados por e-mail ou pelo telefone cadastrados no ato da inscrição.

Os resultados serão:
1 - Aprovado;
2 - Aprovado com entrevista;
3 - Lista de espera;
4 - Reprovado.

Data da Prova

Resultado

16/09/2020
30/09/2020
14/10/2020
28/10/2020
11/11/2020
25/11/2020
09/12/2020
20/01/2021

25/09/2020
09/10/2020
23/10/2020
06/11/2020
20/11/2020
04/12/2020
18/12/2020
29/01/2021

6.2 Os resultados relativos ao Processo de Admissão de Novos Alunos – 2021 para o Colégio Imaculada
Conceição só terão validade para o ano de 2021.
7 - Matrícula:
7.1 A matrícula dos candidatos aprovados que forem realizadas em até 15 dias após o resultado do processo de
admissão terá o desconto de 15% no pagamento da primeira parcela das mensalidades do ensino regular,
que deverá ser feita na Secretaria Escolar do Colégio Imaculada Conceição, em horário de atendimento
escolar provisório em função da pandemia, 8h às 14h. Em caso de retorno presencial, o horário de
funcionamento será o normal, de 8h às 17h.

7.2 O desconto de 15% só incide na primeira mensalidade do regular. Esse desconto não incide no Integral,
NECIC, ou qualquer outra atividade do colégio, não sendo cumulativo com outros descontos e/ou
benefícios.
7.3 Os candidatos aprovados no Processo de Admissão de Novos Alunos para o Colégio Imaculada Conceição
perderão sua vaga, caso, no momento da matrícula, não apresentem a comprovação de sua escolaridade
para o ano/série pretendido.
7.4 Documentos indispensáveis para a matrícula de alunos novatos:
1 - Requerimento de matrícula preenchido e assinado pelo responsável financeiro;
2 - Contrato de prestação de serviços educacionais assinado por quem de direito;
3 - Declaração de escolaridade atualizada até a data da matrícula;
4 - Parecer descritivo, boletim ou portfólio para os alunos que estiverem ingressando no 1º ano do EF Anos
Iniciais.
5 - Xerox da certidão de nascimento;
6 - Atestado médico;
7 - Uma foto 3x4
8 - Xerox do CPF e Identidade dos responsáveis;
9 - Xerox do cartão de vacina;
10 - Xerox da carteira de identidade;
11 - Xerox do comprovante de endereço;
12 - Pagamento da primeira parcela da anuidade, via boleto, emitido pela tesouraria e enviado por e-mail para
o responsável financeiro.

● A confirmação da matrícula se dará mediante a entrega de todos os documentos na
secretaria e pagamento da 1ª parcela da anuidade.
7.5 Documentos a serem entregues na secretaria do Colégio Imaculada Conceição até o dia 31/01/2021.
1 - Declaração de transferência, solicitada ao término do ano letivo, na escola de origem;
2 - Histórico escolar.
7.6 O cancelamento da matrícula é prerrogativa da Diretoria do Colégio Imaculada Conceição, caso seja apurada
qualquer irregularidade na documentação do candidato ou se houver outra limitação impeditiva.

8 - Disposições Finais:
8.1 A inscrição do candidato implicará aceitação das normas do Processo de Admissão de Novos Alunos – 2021
contidas neste Edital.
8.2 Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outro fato que impeça a realização do Processo de Admissão de
Novos Alunos – 2021, o Colégio Imaculada reserva-se o direito de cancelar ou substituir a prova, de modo a
viabilizar a admissão.
8.3 Todo o Edital relativo ao Processo de Admissão de Novos Alunos – 2021 será divulgado no site:
www.cicbh.com.b e estará disponível na secretaria do Colégio.
8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Colégio Imaculada Conceição.
8.5 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, normas complementares que vierem a ser publicadas
pelo Colégio Imaculada Conceição.
Sérgio Martins Duarte
(Diretor)

Virginia Gris Ceolin
(Vice-Diretora)

