]
EDUCANDÁR
1

EDUCANDÁRIO SANTA MARIA GORETTI

EDITAL DE ADMISSÃO

Educação Infantil
Senhores pais ou cuidadores,
Bem-vindos ao Educandário Santa Maria Goretti!
Há 50 anos, oferecemos um ensino de excelência que objetiva promover
o desenvolvimento global do aluno, por meio de atividades transdisciplinares
atualizadas e com olhar no futuro, preparando crianças e jovens para serem
ativos nas diferentes demandas do século XXI e ajudando nossos educandos a
exercerem a sua cidadania de forma plena.
Com um currículo abrangente, contemporâneo, instigador e que entende
o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, o Educandário investe
na formação continuada de seus profissionais, capacitando-os para transformar
informação em conhecimentos úteis para a vida. Além disso, nossa estrutura
visa o conforto, a segurança e a oferta de materiais e ferramentas para que o
aluno aprenda de maneira personalizada e significativa.
Para favorecer a autonomia do pensar e agir, propomos um ensino com
metodologias ativas. Nas aulas, os professores, assumindo o papel de
instigadores,

focam

no

desenvolvimento

de

habilidades

cognitivas,

socioemocionais, tecnológicas, linguísticas, gerando nos estudantes o gosto
pelo aprender, investigar e conectar conhecimentos diversos.
No centro das nossas estratégias de ensino está o foco no apoio e
atendimento

individualizado

ao

aluno.

Temos

um

núcleo

de

apoio

psicopedagógico que acolhe as demandas da nossa comunidade escolar,
promovendo inclusão e interferências que favorecem e aprimoram a evolução
do processo ensino-aprendizagem de cada aluno.
Além disso, para garantir que crianças e jovens trilhem jornadas de
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conhecimento

criativas

e

humanizadas,

o

Educandário

promove

fortalecimentos de vínculos por meio de inúmeras atividades extracurriculares
e socioemocionais.
Somos, portanto, uma Escola Criativa, na qual toda a comunidade escolar
se une, de forma afetiva e ética, para conectar saberes e possibilitar vivências
significativas, cooperando intelectualmente em todo o sistema educativo.

A matrícula é realizada de acordo com o número de vagas oferecidas e
observando a idade mínima legalmente exigida.

INSCRIÇÕES
As inscrições para reserva de matrícula para 2022 serão realizadas online ou
na secretaria da escola. Para fazer a inscrição online, clique na área:
https://www.esmg.com.br/como-ser-aluno/.
Os documentos do candidato deverão ser digitalizados e anexados no
formulário de reserva de vaga ou entregues na secretaria da escola.
As inscrições só serão efetivadas com a apresentação integral da
documentação exigida.
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
•

Foto 3×4 digitalizada;

•

Cópia da Certidão de nascimento digitalizada e bem legível;

•

Relatório de avaliação para a Educação Infantil, no caso de crianças
transferidas de outros estabelecimentos de ensino.

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA DE VAGA
No caso de matrículas online, entraremos em contato por e-mail, WhatsApp ou
telefonema para agendar a experiência de adaptação em um dos períodos abaixo:
Etapa 01: 28 e 29/10/21;
Etapa 02: 11 e 12/11/21;
Etapa 03: 09 e 10/12/21.

MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRIMEIRA ETAPA: 13/12/2021 a 17/12/2021;
SEGUNDA ETAPA: 04/01/2022 a 07/01/2022.
As matrículas acontecerão online, pelo site do colégio, ou presencialmente, no
Educandário, mediante agendamento através dos contatos da escola.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA DOS ALUNOS NOVATOS
a) Fotos: 3×4 e 10x15 recentes, para atividades;
b) Fotocópia da certidão de nascimento, bem legível e autenticada;
c) Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem, caso o(a)
aluno(a) esteja sendo transferido de outra instituição de ensino;
d) Fotocópias do comprovante de residência, da carteira de identidade e do
CPF do responsável pelo aluno (Contratante).

IMPORTANTE!
No ato da matrícula não serão aceitos documentos que apresentarem
emendas, rasuras, discrepância de dados e outras irregularidades.

APRESENTAÇÃO DO EDUCANDÁRIO
I.

A visita para conhecer nossas instalações pode ser agendada das
seguintes formas:
a) Em nosso site: clicando aqui;
b) Pelo nosso WhatsApp: (86) 3301-3273;
c) Ou pelo telefone do Educandário: (86) 3217-1388.

II.

Na Educação Infantil, oferecemos os seguintes serviços, sem taxa extra:
a) Música;
b) Pensamento computacional (soluções através de tecnologias como
robótica e programação);
c) Inglês, a partir do Maternal I.

III.

Cursos extras, optativos, com mensalidades complementares:
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a) Ballet, a partir do Maternal II;
b) Judô, masculino e feminino , disponível nas turmas de maternal II a
infantil II;
c) Horário Integral para as turmas de Maternal I, Maternal II, Infantil I e
Infantil II.
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