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EDUCANDÁRIO SANTA MARIA GORETTI
EDITAL DE ADMISSÃO

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Com o objetivo de “educar para a cidadania”, promovendo o
desenvolvimento integral do aluno, o Educandário atua nas três etapas da
Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Para fazer parte do corpo discente da escola, no primeiro ano do
Ensino Fundamental, há um teste de prontidão, por meio do qual serão
avaliados o desempenho na leitura, a interpretação e produção de texto,
além das noções matemáticas do aluno.
A partir do segundo ano do Ensino Fundamental até a segunda série
do Ensino Médio há um processo avaliativo, composto por provas escritas
de conhecimento, análise dos históricos escolares e entrevista com os pais
ou cuidadores e os candidatos.
As inscrições para a terceira série do Ensino Médio deverão ser
efetuadas diretamente com a Direção do Educandário após agendamento
de entrevista.
Lembramos, ainda, que todas as etapas do processo seletivo serão
realizadas sem nenhum custo para os pais ou cuidadores dos(as) alunos(as)
que desejarem integrar o corpo discente do Educandário.

INSCRIÇÕES PARA O TESTE AVALIATIVO
As inscrições para reserva de matrícula para 2021 serão realizadas
exclusivamente online. Para fazer a inscrição, 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 (ficha de inscrição).
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As inscrições só serão efetivadas com a apresentação integral da
documentação exigida.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
• Foto 3×4 recente;
• Certidão de nascimento bem legível;
• Boletim atualizado para alunos cursando a partir do primeiro ano do
Ensino Fundamental;
• Cópia legível da Carteira de Identidade (somente para os candidatos da
1ª ou da 2ª Série do Ensino Médio).

PROCESSO AVALIATIVO
1. PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

- Teste de prontidão.
2. SEGUNDO AO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

- Análise do boletim escolar;
- Teste avaliativo de Português e Matemática (os roteiros com os
conteúdos cobrados estão disponíveis no site www.esmg.com.br e na
secretaria do Educandário).

3. PRIMEIRA E SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO:

- Análise do boletim escolar;
- Teste avaliativo de Português, Matemática, Química e Física (os roteiros
com os conteúdos cobrados estão disponíveis no site www.esmg.com.br e
na secretaria do Educandário).
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CRONOGRAMA DOS TESTES E ATIVIDADES DE
SONDAGEM
ATENÇÃO: Este ano oferecemos duas modalidades de avaliação: presencial
e online. O candidato poderá escolher, no ato da inscrição, se prefere fazer
a avaliação online ou presencial e o resultado do teste terá validade apenas
para o ano da inscrição. O candidato que cometer qualquer ato de
indisciplina durante a realização do teste será considerado inabilitado para
a matrícula, independentemente dos resultados obtidos.
Primeira Etapa:
1º ano do Ensino

Dias 13/11/20 e 14/11/20 (Teste de prontidão e

Das 8h às

Fundamental

atividades especiais)

12h

2º ao 5º ano do Ensino

Dias 13/11/20 (Português e atividades especiais)

Das 8h às

Fundamental

e 14/11/20 (Matemática e atividades especiais)

12h

6º ao 9º ano do Ensino

Dias 13/11/20 (Português) e

Das 8h às

Fundamental

14/11/20 (Matemática)

1ª e 2ª séries do Ensino

Dia 13/11/20 (Língua Portuguesa e Matemática)

Médio

Dia 14/11/20 (Física e Química)

12h
Das 8h às
12h

Segunda etapa:
1º ano do Ensino

Dias 04/12/20 e 05/12/20 (Teste de prontidão e

Das 8h às

Fundamental

atividades especiais)

12h

2º ao 5º ano do Ensino

Dias 04/12/20 (Português e atividades especiais)

Das 8h às

Fundamental

e 05/12/20 (Matemática e atividades especiais)

12h

6º ao 9º ano do Ensino

Dias 04/12/20 (Português) e

Das 8h às

Fundamental

05/12/20 (Matemática)

1ª e 2ª séries do Ensino

Dia 04/12/20 (Língua Portuguesa e Matemática)

Médio

Dia 05/12/20 (Física e Química)

12h
Das 8h às
12h
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O horário de início e fim das avaliações será rigorosamente cumprido.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados da primeira etapa dos testes serão divulgados a partir
do dia 26/11/2020, e os da segunda etapa a partir do dia 09/12/2020, por
e-mail e telefone.

MATRÍCULAS
PRIMEIRA ETAPA: 14/12/2020 a 18/12/2020
SEGUNDA ETAPA: 04/01/2021 a 08/01/2021
As matrículas acontecerão online, pelo site do colégio, ou presencialmente,
na escola, mediante agendamento através dos contatos da escola.
1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DOS ALUNOS NOVATOS

a) Histórico escolar da escola de origem, ou declaração provisória de
transferência, a partir do 1º ano do Ensino Fundamental;
b) Foto 3×4 recente;
c) Fotocópia da certidão de nascimento, bem legível e autenticada;
d) Documento de quitação com a tesouraria da escola de origem;
e) Fotocópias do comprovante de residência, da carteira de identidade
e do CPF do responsável pelo aluno (Contratante).

IMPORTANTE!
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Os documentos do candidato deverão ser digitalizados e anexados
no formulário de reserva de vaga (ficha de inscrição).
No ato da matrícula não serão aceitos documentos que
apresentarem emendas, rasuras, discrepância de dados e outras
irregularidades.
Em casos de alunos vindos de outras escolas, a declaração expedida
pela escola de origem para a realização da matrícula terá validade até 31
de março de 2021. Até essa data, o aluno deverá entregar HISTÓRICO
ESCOLAR (transferência da escola de origem) ou estará oficialmente
desligado do Educandário Santa Maria Goretti.

APRESENTAÇÃO DO EDUCANDÁRIO
I.

A visita para conhecer nossas instalações pode ser agendada em
https://www.esmg.com.br/conheca-nosso-educandario/.

II.

No Ensino Fundamental e Médio, oferecemos os seguintes
serviços, sem taxa extra:
a) Música;
b) Inglês;
c) Pensamento computacional;
d) Horário Integral para 1º e 2º anos EF.

III.

Cursos extras, optativos, com mensalidades complementares:
a) Ballet;
b) Judô.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Os conteúdos
www.esmg.com.br.

programáticos

estão

disponíveis

no

site
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