CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE N. SRA. DA PIEDADE
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
RUA MONSENHOR DOMINGOS PINHEIRO, 35 – CALAFATE
CEP:30411 315 TELEFONE: 31 3334-6913

Site: www.colegiopiedade.com.br; E-mail: tesouraria@colegiopiedade.com.br

PROCESSO DE ADMISSÃO DE
ALUNOS NOVOS - 2018
As inscrições para a sondagem e o processo de admissão de alunos novos se encontram abertas.
O Colégio Nossa Senhora da Piedade está comprometido com uma educação de excelência
através de uma proposta pedagógica que valoriza o aluno em sua individualidade e
potencialidade; realiza uma busca constante pela qualidade do ensino em sintonia com o mundo
atual, inovando sempre.
1. PÚBLICO ALVO
Para o ingresso no Colégio Nossa Senhora da Piedade, os candidatos que irão cursar do 1º Ano do
Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio, em 2018, deverão se submeter a uma
“Sondagem Diagnóstica” com o objetivo de verificar os conhecimentos nas disciplinas de
Matemática e Língua Portuguesa.
Os candidatos da Educação Infantil deverão agendar uma entrevista na Secretaria, sendo
necessária também sua inscrição.
2. Calendário
Data

01/09
20/09
10/10
23/10
09/11
20/11

Dia da Semana
Sexta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Quinta-feira
Segunda-feira

Instruções
Início das inscrições - 8h às 12h e de 13h às 17h
Prova - Início: 14h, término: 16h
Prova - Início: 14h, término: 16h
Prova - Início: 14h, término: 16h
Prova - Início: 14h, término: 16h
Prova - Início: 14h, término: 16h

Observação: A partir de 27 de novembro, caso ainda tenha vaga, o agendamento para
sondagem será feito na Secretaria.
3. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DA SONDAGEM
A inscrição para a Sondagem Diagnóstica deve ser efetuada na Secretaria e Recepção do Colégio
Nossa Senhora da Piedade, através do responsável pelo candidato, no horário de 8h às 12h e de
13h às 17h.
Para o Curso Integral, Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental:
 Cópia da Certidão de Nascimento
 Preenchimento da ficha de inscrição
 Pagamento da taxa no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Para o 2º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio:
 Cópia da Certidão de Nascimento
 Cópia atualizada do boletim escolar do ano em curso
 Preenchimento da ficha de inscrição

 Pagamento da taxa no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
4. SONDAGEM
O processo de admissão é realizado em 02(duas) etapas para os alunos do Ensino Fundamental e
Médio:
1ª etapa: Atividade escrita - visando diagnosticar as habilidades e competências desenvolvidas
em Língua Portuguesa (leitura, interpretação e produção de texto) e, em Matemática (resolução
de cálculos e situações problemas). Destacamos que as atividades são compatíveis com a faixa
etária e com o grau de escolaridade, não havendo necessidade de preparação para as avaliações,
pois o conteúdo cobrado será do ano em curso de 2017.
Observação: Após a Sondagem, se necessário, serão agendadas entrevistas com os pais dos
candidatos para complementação da Sondagem Diagnóstica.
2ª etapa: Análise do boletim do ano de 2017.
Local da Sondagem: Rua Monsenhor Domingos Pinheiro, 35 - Calafate -Telefone: 3334-6913.
Os candidatos deverão estar no local da prova com 20 (vinte) minutos de antecedência. Os alunos
do 1º ao 5º Ano deverão trazer lápis preto, lápis de cor e borracha; do 6º Ano ao Ensino Médio
deverão trazer caneta, lápis preto e borracha.
5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE SONDAGEM
 O resultado da avaliação de sondagem estará disponível na Secretaria no 3º dia útil, após a
realização da mesma. As vagas serão preenchidas pelos alunos que tiverem a matrícula
liberada.
 Não haverá divulgação de notas ou revisão de provas.
 A reserva da vaga, mediante pagamento da taxa de R$100,00 (cem) reais, poderá ser feita a
partir do dia 1º de outubro, na Tesouraria do Colégio.
6. MATRÍCULAS PARA OS APROVADOS
 Serão realizadas a partir do dia 23 de novembro, no horário de 8h às 12h e das 13h às 17h.
 O processo de Sondagem Diagnóstica e matrícula serão anulados no caso de reprovação do
candidato em sua Escola de origem, no Ano precedente à pretendida para 2018. Nesse
caso, havendo vaga, a Escola estudará a possibilidade de efetuar a matrícula no Ano em
que o aluno foi reprovado, se for de interesse dos responsáveis.
 A não efetivação da matrícula no período preestabelecido pela Escola implicará em
desistência da vaga.
7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA – 2018
Do Maternal ao 1º Ano do Ensino Fundamental:
 Cópia do Registro de Nascimento
 Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do responsável que deverá assinar o contrato na
efetivação da matrícula.
 1 foto 3x4.
 Cópia do comprovante de residência, atual, do Responsável financeiro.
 Cópia do comprovante de residência, atual, do aluno.
 Declaração de adimplência da escola de origem.

Do 2º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio:
 Cópia do Registro de Nascimento.
 Cópia da Carteira de Identidade e CPF do responsável que deverá assinar o contrato na
efetivação da matrícula.
 1 foto 3x4.
 Cópia do comprovante de residência, atual, do Responsável financeiro.
 Cópia do comprovante de residência, atual, do aluno.
 Cópia do CPF e Identidade para os alunos do Ensino Médio.
 Histórico Escolar da Escola de origem ou declaração de transferência.
 Declaração de adimplência da escola de origem.
Atenção! A matrícula só será efetivada mediante a documentação completa.
8. TURNOS
Manhã:
 Do Maternal ao 2º Período (se houver demanda).
 Curso Integral - Do Maternal I ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
 Do 1º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio.
Tarde:
 Do Maternal ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
 3º Ano do Ensino Médio: Complementação da carga horária alguns dias à tarde.
9. OUTRAS INFORMAÇÕES
Atividades extras curriculares: Danças - Núcleo de Danças Michelle Loyola e Academia
GYMNARTES: basquete, vôlei, futsal, natação e ginástica artística.

10. Pontos de referência:
Rua Monsenhor Domingos Pinheiro, 35 (esquina com a Rua Platina)
Polícia Militar de Minas Gerais (Batalhão)
Estação de metrô Calafate.
11. Acesso ao Colégio Nossa Senhora da Piedade:
O Colégio Piedade é próximo ao metrô Calafate
Ônibus - Linhas: 22/ 41/ 205/ 1360/ 2102/ 2103/ 2152/ 3053/ 4150/ 4205/ 9210
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2017

Atenciosamente,
Ir. Domingas de Jesus Furtado Rocha
Diretora

