
 

EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS DO  

COLÉGIO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – RIO DE JANEIRO – 2020 

 

A Diretoria do Colégio Imaculado Coração de Maria – Rio de Janeiro, representada por Susete Maria                

da Silva Vieira Parreira, no uso das suas atribuições regimentais, e, em consonância com a legislação                

em vigor, torna pública as normas regentes para o Processo de Admissão de Novos Alunos para o                 

ano de 2021. 

 

1. Do período de inscrição 

As inscrições para o Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano letivo de 2021 estarão                 

abertas no período de 17/09/2020 a 15/10/2020.  

 

1.1 - O cadastro das inscrições será feito, exclusivamente, pela internet no website:             

www.cicm.com.br 
 

1.2 - As vagas serão preenchidas considerando o resultado das avaliações, conforme critérios             

definidos pelo Colégio. 

- As avaliações ocorrerão no dia 17/10/2020 e, se o número de vagas não for preenchido,                

poderemos ter um segundo processo de admissão que ocorrerá no dia 14/11/2020. 

- As inscrições para o segundo processo de admissão, visando o preenchimento das vagas restantes,               

estará aberto a partir do dia 28/10/2020. 

- O candidato que não obtiver aprovação no primeiro processo de admissão (17/10/2020), NÃO 

poderá participar do segundo momento nesse ano de 2020. 

 

2. Taxa de Inscrição 
 

Excepcionalmente, para o processo seletivo de novos alunos para o ano letivo de 2021, os               

candidatos estarão isentos da cobrança da taxa de inscrição. 
 

3. Dos procedimentos para a inscrição 

Após o preenchimento do cadastro, o site informará, automaticamente, a data e o horário da               

atividade avaliativa.  

3.1 - A documentação solicitada, e descrita abaixo, deverá ser encaminhada por meio digital, até o                

dia 15/10/2020 para o e-mail secretaria@cicm.com.br. 

 

● Declaração de escolaridade ou boletim atualizado período/ano/série que o candidato está           

cursando (exigência destinada a partir do 1º ano do Ensino Fundamental );  

● Uma foto 3x4.  

● Certidão de Nascimento 

 

3.2 -  O candidato que não enviar a documentação exigida para o Processo de Admissão será              

considerado DESISTENTE. 
 

http://www.cicm.com.br/


4. Das Vagas 
 

4.1 - Serão oferecidas vagas nos segmentos: 

● Educação Infantil: Berçário II (crianças com 1 ano completo até 31/3/ 2021) 

● Educação Infantil: Maternal I ( crianças com 2 anos completos até 31/3/2021) 

● Educação Infantil: Maternal II  ( crianças com 3 anos completos até  31/3/2021) 

● Educação Infantil: Pré-Escola I ( crianças com  4 anos completos até 31/3/2021) 

● Educação Infantil: Pré-Escola II ( crianças com 5 anos completos até 31/3/2021) 

● Ensino Fundamental: 1º  ao 9º ano 

● Ensino Médio: 1ª à 3ª série . 

 

4.2 - Média estabelecida para aprovação  

 

Para os segmentos do Ensino Fundamental e Ensino Médio o candidato, para ser aprovado, deverá               

conseguir o mínimo de 60% dos pontos distribuídos na avaliação. 

  

4.3 -  Processo Avaliativo 

 

4.3.1 - O primeiro Processo Avaliativo será aplicado no dia 17/10/2020; 

4.3.2 - Caso o número de vagas não seja preenchido, o segundo Processo Avaliativo ocorrerá no dia                 

14/11/2020;  

4.3.3 - O candidato que não obtiver aprovação no primeiro processo de admissão, NÃO poderá               

participar do segundo momento nesse ano de 2020. 

  

5. Da Reunião com Responsáveis 

  

Em virtude da situação de distanciamento social, a Diretoria do Colégio Imaculado Coração de Maria               

agendará com pais e/ou responsáveis dos candidatos, uma reunião virtual para apresentar a             

filosofia e o projeto político pedagógico missionário da escola. 

Excepcionalmente, o espaço físico do colégio será apresentado por meio de um TOUR VIRTUAL,              

maiores informações entrar em contato pelos telefones: (21) 3032-8131 / whatsapp: (21)            

98134-2600.  

 

6. Das Avaliações 

 

Todas as avaliações serão realizadas de forma ONLINE no dia 17/10/2020 no período de 9h às 12h.

 

  

6.1 - Conteúdo das Avaliações 

Os conteúdos serão disponibilizados no site e/ou enviados pelos e-mails registrados no ato da              

inscrição pelo candidato. 

 

6.1.1 - Educação Infantil  

● 1ª momento: Encontro com Direção e Equipe Pedagógica .Será agendado previamente. 



● 2º momento: Entrevista  do responsável com a Coordenação/Professor antes do dia da avaliação 

pelo Google Meet. Será agendado previamente.  

● 3º momento: Aplicação das Avaliações - Dia 17/10/2020 (Sábado) de 9h às 12h 

 

A avaliação será realizada por faixa etária (turma), 30min cada grupo com 6 alunos no máximo. As                 

atividades serão práticas, via online, observando cada habilidade desenvolvida. Solicitamos a           

presença de um responsável para acompanhar a avaliação. 

As atividades serão norteadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), avaliando cada Campo             

de Experiência: 

● Traços, sons, cores e formas 

● O eu, o outro e o nós  

● Escuta,  fala, pensamento e imaginação 

● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

● Corpo, gesto e movimento 

 

 

6.1.2 – Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

● 1ª momento: Encontro com Direção e Equipe Pedagógica . Será agendado previamente. 

● 2º momento: Entrevista  do responsável com as Coordenações Pedagógica/Segmento antes do 

dia da avaliação pelo Google Meet. Será agendado previamente. 

● 3º momento: Aplicação das Avaliações - Dia 17/10/2020 (Sábado) de 9h às 12h.  

 

- Início às 9h com Intervalos de 15 minutos entre as etapas 

- Ferramenta: Google Formulário 

- 9h às 9h20 - Acolhida e Dinâmica (Avaliação prática com uma vivência - Experiência) 

- 9h35 às 10h20 - Avaliação de Matemática (5 questões) 

- 10h35 às 12h - Avaliação de Língua Portuguesa ( 4 questões + uma Produção de texto)  

 

OBS: Avaliação de Leitura Oral para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental será agendada após                

a data da prova. 

 

6.1.3 – Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) 

● 1ª momento: Encontro com Direção e Equipe Pedagógica . Será agendado previamente. 

● 2º momento: Entrevista  do responsável com as Coordenações Pedagógica/Segmento antes do 

dia da avaliação pelo Google Meet. Será agendado previamente.  

● 3º momento: Aplicação das Avaliações - Dia 17/10 /2020 (Sábado) de 9h às 12h.  

 

 

- Início às 9h. Com intervalos de 15 minutos entre as etapas. 

- Ferramenta: Google Formulário 

- 9h às 9h20 - Acolhida e Dinâmica 

- 9h35 às 10h20 - Avaliação de Matemática (5 questões) 

- 10h35 às 12h - Avaliação de Língua Portuguesa - Produção de Texto  

 



 

 

Observações: 

● Para um melhor desempenho acadêmico recomendamos que o aluno realize a avaliação no             

computador e com a exigência da câmera aberta; 

● O candidato para ser aprovado deverá conseguir o mínimo de 60% dos pontos distribuídos na               

avaliação e participar das três (3) etapas do processo de admissão; 

● O aluno realizará uma avaliação de Inglês no início do ano letivo, pois o Colégio adota uma                 

organização de turmas por nivelamento. 

 

6.1.4 – Ensino Médio 

● 1ª momento: Encontro com Direção e Equipe Pedagógica . Será agendado previamente. 

● 2º momento: Entrevista  do responsável com as Coordenações Pedagógica/Segmento antes do 

dia da avaliação pelo Google Meet. Será agendado previamente.  

● 3º momento: Aplicação das Avaliações - Dia 17/10 /2020 (Sábado) de 9h às 12h.  

 

 

- Início às 9h. Com intervalos de 15 minutos entre as etapas 

- Ferramenta: Google Formulário 

- 9h às 9h20 - Acolhida e Dinâmica 

- 9h35 às 10h20 - Avaliação de Matemática (5 questões) 

- 10h35 às 12h -Avaliação de Língua Portuguesa - Produção de Texto  

 

Observações: 

● Para um melhor desempenho acadêmico recomendamos que o aluno realize a avaliação no             

computador e com a exigência da câmera aberta; 

● O candidato para ser aprovado deverá conseguir o mínimo de 60% dos pontos distribuídos na               

avaliação e participar das três (3) etapas do processo de admissão; 

● O aluno realizará uma avaliação de Inglês no início do ano letivo, pois o Colégio adota uma                 

organização de turmas por nivelamento. 

 

6.2 - As avaliações do Processo de Admissão são documentos da Escola e não caberá recurso de                 

revisão de provas. 

 

 7 - Resultado do Processo de Admissão 

Os resultados do Processo de Admissão serão encaminhados para os e-mails dos pais e/ou              

responsáveis dos candidatos cadastrados no ato da inscrição, nas datas abaixo: 

 

Data do processo de Admissão Data do Resultado 

17/10/2020 26/10/2020 

14/11/2020 23/11/2020 

 

8 - Da Matrícula 



O kit de matrícula dos candidatos aprovados será encaminhado para os e-mails dos responsáveis e               

somente terá validade para iniciar o ano letivo de 2021 após a efetivação da matrícula. 

 
 

8.1 - Efetivação da Matrícula 
 

Será agendado dia e horário para a entrega da documentação na Secretaria do Colégio. Os horários                

serão escalonados e comunicados através do e-mail cadastrado dos pais e/ou responsáveis no ato              

da inscrição.  
 

9 - Disposições Finais 

  

9.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos e homologados pela Diretoria do Colégio               

Imaculado Coração de Maria; 

  

9.2 - Para conhecimento público, o presente Edital está disponível na internet no endereço              

eletrônico www.cicm.com.br. 
 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020. 
 

 

http://www.cicm.com.br/

