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EDITAL

PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2020

Eu, Pe. Luiz Antonio de Araujo Monnerat SJ, Diretor Geral do Colégio Anchieta, de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro, torno públicas as normas que regem o processo de admissão de novos alunos
para o ano letivo de 2020.

1. DOS CRITÉRIOS DE ADMISSÃO:
1.1. A admissão de novos alunos da Educação Infantil à 2ª série do Ensino Médio será feita através dos
critérios abaixo relacionados:
· Inscrição no prazo estipulado neste Edital;
· Participação e aprovação nas atividades de Avaliação Diagnóstica.
1.2. Havendo um número de candidatos aprovados maior do que o número de vagas serão utilizados os
seguintes critérios de classificação, nesta ordem:
a) Resultado da avaliação;
b) Adequação à faixa etária;
c) Irmãos matriculados no Colégio;
d) Filhos de professores e funcionários;
e) Filhos de antigos alunos.
2. DO PERÍODO, DO LOCAL, DOS HORÁRIOS DAS INSCRIÇÕES E DAS DATAS DA AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA:
AS INSCRIÇÕES ESTARÃO ABERTAS DE 09 DE SETEMBRO ATÉ 22 DE NOVEMBRO DE 2019.
As inscrições para o processo de admissão serão realizadas por meio eletrônico, no site do Colégio:
www.colegioanchieta.org.br. Informações pelo telefone (22) 2525-4435.
Taxa de inscrição: Será cobrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cobrir as despesas
referentes ao processo de admissão (alunos do 3º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio).
As Avaliações Diagnósticas acontecerão nas seguintes datas e horários:
26 de outubro de 2019, às 8h.
23 de novembro de 2019, às 8h. (somente para os candidatos que não participaram da 1ª).

3. DOS CURSOS E DAS VAGAS OFERECIDAS:
São oferecidas vagas desde o Maternal à 2ª série do Ensino Médio, de acordo com o quadro de
disponibilidade abaixo:
Curso

Idade (*)

Vagas

Maternal I

1 ano e 4 meses

20

Maternal II

2 anos

13

Maternal III

3 anos

11

Pré-escola I

4 anos

12

Pré-escola II

5 anos

16

1º ano/Ensino Fundamental

6 anos

16

2º ano/Ensino Fundamental

7 anos

28

3º ano/Ensino Fundamental

8 anos

22

4º ano/Ensino Fundamental

9 anos

29

5º ano/Ensino Fundamental

10 anos

17

6º ano/Ensino Fundamental

11 anos

18

7º ano/Ensino Fundamental

12 anos

30

8º ano/Ensino Fundamental

13 anos

15

9º ano/Ensino Fundamental

14 anos

15

1ª série/Ensino Médio

15 anos

27

2ª série/Ensino Médio

16 anos

15

(*) Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental - Idade completada até 31 de março.
O Colégio se reserva o direito de aumentar vagas ou criar novas turmas de acordo com a demanda.

4. DAS AVALIAÇÕES DO PROCESSO DE ADMISSÃO:
5.
A seleção para alunos da Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental será feita por meio
de entrevista com a família.

As avaliações do 3º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio serão feitas por meio
de entrevistas com a família e serão testados os conhecimentos conforme conteúdos indicados abaixo para
cada série.

Elaboradas e corrigidas por profissionais do Colégio Anchieta, as Avaliações Diagnósticas serão
realizadas nas dependências do Colégio, no dia 26 de outubro, às 8h e/ou no dia 23 de novembro, às 8h, e
versarão sobre os seguintes conteúdos, de acordo com o ano ou série:

4.1. Conteúdo da avaliação para o 3º ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de texto; produção de um texto narrativo.
b) Matemática: as quatro operações com números naturais e resolução de problemas.

4.2. Conteúdo da avaliação para o 4º ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de texto; produção de um texto narrativo.
b) Matemática: as quatro operações com números naturais e resolução de problemas.

4.3. Conteúdo da avaliação para o 5º ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de texto; produção de um texto narrativo.
b) Matemática: as quatro operações com números naturais e resolução de problemas.
4.4. Conteúdo da avaliação para o 6o ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos; exploração do vocabulário; produção de um texto
narrativo em que serão observados, de acordo com a faixa etária do candidato: adequação à proposta e ao tema,
coesão e coerência textual, criatividade, domínio da norma linguística, respeito à ortografia, acentuação correta das
palavras, adequação da linguagem, emprego correto dos sinais de pontuação, uso correto da concordância de verbos
com os sujeitos das frases (concordância verbal), uso correto de tempo verbal.
b) Matemática: conjunto dos números naturais (as quatro operações fundamentais; resolução de problemas);
conjunto dos números fracionários (soma e subtração; resolução de problemas); conjunto dos números decimais
(soma e subtração; resolução de problemas); múltiplos e divisores (mínimo múltiplo comum – m.m.c.; máximo
divisor comum – m.d.c.).
c) Geometria: diferenciar figuras geométricas planas e espaciais e reconhecer seus elementos (vértices, faces e
arestas); perímetro do quadrado e do retângulo.
4.5. Conteúdo da avaliação para o 7o ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos; exploração do vocabulário; produção de um texto
narrativo em que serão observados, de acordo com a faixa etária do candidato: adequação à proposta e ao tema,
coesão e coerência textual, criatividade, domínio da norma linguística, respeito à ortografia, acentuação correta das
palavras, adequação da linguagem, emprego correto dos sinais de pontuação, uso correto da concordância de verbos
com os sujeitos das frases (concordância verbal), uso correto de tempo verbal.
b) Matemática: conjunto dos números naturais (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz
quadrada; resolução de problemas); conjunto dos números fracionários, escritos também na forma decimal (soma,
subtração, multiplicação e divisão; resolução de problemas); múltiplos e divisores (critérios de divisibilidade; mínimo
múltiplo comum – m.m.c.; máximo divisor comum – m.d.c.; números primos; decomposição em fatores primos).
c) Geometria: classificação dos ângulos (agudo, reto, obtuso, raso, uma volta); perímetro de polígonos; interpretação
de gráfico de coluna.
4.6. Conteúdo da avaliação para o 8º ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos de autores clássicos e contemporâneos adequados à
faixa etária; exploração do vocabulário; produção de um texto narrativo em que serão observados: adequação à
proposta e ao tema, coesão e coerência textual, criatividade, domínio da norma linguística, respeito à ortografia,
acentuação correta das palavras, adequação da linguagem, emprego correto dos sinais de pontuação, concordância
verbal e nominal, uso correto de tempo verbal, emprego correto de pronomes pessoais.
b) Matemática: conjunto dos números naturais e inteiros (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz
quadrada; resolução de problemas); conjunto dos números fracionários, escritos também na forma decimal (soma,

4.7. Conteúdo da avaliação para o 9º ano do Ensino Fundamental
a) Língua Portuguesa: leitura, compreensão e interpretação de textos de autores clássicos e contemporâneos
adequados à faixa etária, exploração do vocabulário; produção de um texto narrativo em que serão observados:
domínio da estrutura do texto (presença de elementos da narrativa: narrador, personagens, tempo/espaço e
enredo/uso do discurso direto e indireto), adequação à proposta e ao tema, coesão e coerência textual, criatividade,
domínio da norma linguística; respeito à ortografia; acentuação correta das palavras; adequação da linguagem;
emprego correto dos sinais de pontuação; concordância verbal e nominal; uso correto de tempo verbal; emprego
correto de pronomes pessoais.
b) Matemática: números reais (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada; resolução de
problemas); equações do 1° grau com uma variável; sistemas de equações (método da adição e substituição); regra
de três simples; cálculo algébrico: expressões algébricas (operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração de
polinômios) e frações algébricas: simplificação de frações algébricas.
c) Geometria: ângulos opostos pelo vértice e ângulos formados por retas paralelas e transversais; triângulos
(classificação quanto aos lados e ângulos, soma dos ângulos internos de um triângulo); cálculo de áreas do quadrado
e do retângulo; interpretação de gráficos (coluna, setor e segmento).

4.8. Conteúdo da avaliação para a 1ª série do Ensino Médio
a) Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de texto; produção de um texto dissertativo; ler e interpretar
textos de autores clássicos e contemporâneos; relacionar textos (confronto de tema, abordagem, linguagem);
explorar o vocabulário do texto e de seus recursos expressivos (figuras de linguagem); produzir artigo de opinião de
aproximadamente 25 linhas em que serão observados: adequação à estrutura global do gênero, adequação ao
propósito e ao conteúdo, articulação escrita: coesão e coerência textual, regência, concordância verbal e nominal,
ortografia de vocabulário usual da faixa etária, pontuação.
b) Matemática: cálculo com potências e radicais; equação do 2º grau; sistemas de equações do 1º e 2º graus;
semelhança de triângulos; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; razões trigonométricas no triângulo retângulo.

4.9. Conteúdo da avaliação da 2ª série do Ensino Médio
Os candidatos à 2ª série do Ensino Médio farão Avaliação Global baseada na matriz curricular do Enem. Conteúdos
disponíveis no site a seguir e produção de um texto dissertativo.
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
IMPORTANTE! No momento em que os alunos estiverem realizando as suas Avaliações, seus pais e/ou
responsáveis deverão participar de uma Reunião com o Diretor Geral do Colégio.

5. DOS CRITÉRIOS PARA A ADMISSÃO DOS NOVOS ALUNOS:

5.1. Para adequação do curso à faixa etária, como se observa no quadro de vagas, o Colégio Anchieta segue
a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação
Básica, e homologada pelo Ministro da Educação, publicado no Diário Oficial da União em 21 de outubro de
2010, Seção 1, p.17.

5.2. O resultado do processo de admissão será informado diretamente pela Secretaria do Colégio, das 8h
às 16h, no dia 01 de novembro de 2019, e no dia 29 de novembro de 2019.

5.3. Não haverá divulgação de “notas”, “pontuações” ou “ordem de classificação”.

5.4. Não haverá segunda chamada, vista e/ou revisão de resultados.

6. DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS:

6.1. Os alunos novos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental poderão fazer sua
matrícula/2020, a partir de 04 de novembro de 2019.

6.2. As matrículas dos candidatos novos admitidos, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do
Ensino Médio, deverão ser realizadas na Secretaria do Colégio Anchieta, entre os dias 02 de dezembro a 30
de dezembro de 2019, das 8h às 16h.

Documentação necessária para a matrícula:
1- Cópia da certidão de nascimento do aluno;
2- Cópia da carteira de vacinação atualizada (Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental);
3- Cópia do CPF do aluno;
4- Fator Rh e grupo sanguíneo;
5- Atestado médico para a prática de Educação Física;
6- Cópia do RG e CPF dos responsáveis do aluno;
7- Cópia do comprovante de residência dos responsáveis do aluno;
8- Cópia da identidade do aluno, quando maior de 16 anos;
9- Protocolo de transferência ou histórico escolar original (do 1º ano do EF à 3ª série do EM);
10- Declaração de quitação do Colégio de origem.
Para o fechamento da matrícula/2020, será considerado também o resultado da consulta e análise feitas
ao SPC/SERASA.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A possibilidade de descontos comerciais será condicionada à análise documental do Serviço Social e
à reserva financeira orçada para este fim. As bolsas de estudo serão exclusivas para atender às
necessidades filantrópicas da RJE.

Nova Friburgo, 22 de agosto de 2019.

Pe. Luiz Antonio de Araujo Monnerat SJ
Diretor Geral

