COLÉGIO SANTA CATARINA
de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
Entidade Mantenedora: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - CREDENCIADA PELA PORTARIA 849/2019
Av. dos Andradas,1036 - Juiz de Fora - MG - TEL: 2101-9850

RECONHECIMENTOS:
MATERNAL e PRÉ-ESCOLA (ED. INFANTIL) - CERTIFICADO DE REGISTRO Nº451/79/DAE de 10/12/79 SEEMG
ENSINO FUNDAMENTAL: PORTARIA Nº 176/76 - de 16/03/76-SEEMG
ENSINO MÉDIO: PORTARIA Nº 1.758/88 - de 13/10/88-SEEMG

EDITAL nº 01/2019
PROCESSO DE INGRESSO E ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS - 2020
A Direção do Colégio Santa Catarina de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio torna
públicos o cronograma e as normas regentes para o Processo de Ingresso de Novos Alunos para o ano letivo de
2020.

1. DOS CURSOS OFERECIDOS E DAS VAGAS
1.1. Serão oferecidas vagas para os cursos abaixo descritos.
CURSO
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio

ANO/SÉRIE
Maternal
1º Período
2º Período
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano
6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
1ª Série
2ª Série
3ª Série

TURNO
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã

VAGAS
88
04
25
47
08
19
21
11
10
14
09
15
29
15
05

1.2. O Colégio Santa Catarina se reserva o direito de oferecer vagas para os anos e as séries conforme as
suas possibilidades de infraestrutura e de acordo com o previsto neste edital.
1.3. Do número de vagas do quadro acima serão subtraídas as inscrições de irmãos de alunos e de filhos
de funcionários, segmentos que detêm preferência no ordenamento das inscrições.

2. DO CADASTRO DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição para o Processo de Ingresso de Novos Alunos será feita EXCLUSIVAMENTE pelo site do
colégio www.colegiosantacatarinajf.com.br conforme os dias e os horários descritos neste Edital.

3. DA ABERTURA DO SITE PARA AS INSCRIÇÕES
CURSO
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental

ANO/SÉRIE
Maternal
1º e 2º Período – Educação Infantil
1º e 2° Anos - Ensino Fundamental
3º ao 5° Anos - Ensino Fundamental
6º ao 9° Anos do Ensino Fundamental
Ensino Médio

DATA

03.09.2019

HORÁRIO
8h00
12h00
15h00
17h00
19h00
19h00

3.1. O CRITÉRIO DA “ORDEM DE INSCRIÇÃO” NÃO MAIS SERÁ USADO NO PREENCHIMENTO DE
VAGAS PELA INSTITUIÇÃO. DORAVANTE, PARA OS SEGMENTOS DO MATERNAL ATÉ O 2º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, O CRITÉRIO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS SERÁ O
SORTEIO.
3.2. COM ESSE CRITÉRIO, NÃO SERÁ DADO NENHUM TIPO DE PREFERÊNCIA AOS ALUNOS QUE
SE INSCREVEREM NOS MOMENTOS INICIAIS DE ABERTURA DO SITE.
3.3. APÓS A ABERTURA, O SITE FICARÁ RECEBENDO INSCRIÇÕES NO PERÍODO DE 10 DIAS –
03.09.2019 A 12.09.2019.

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será realizada somente de forma on-line pelo site do Colégio, constando das seguintes
etapas:
Preencher o Formulário Eletrônico, dando aceite no Edital. Informar o CPF, o e-mail e o telefone
celular (para envio de SMS) do responsável financeiro e TODOS os demais dados constantes do
referido formulário. O sistema eletrônico não aceita campos em branco, assim, só será aceita a falta
de informação no preenchimento dos campos na condição especial de Pai/Mãe falecido ou
desconhecido. Neste caso específico, preencha os campos com a letra “x” para campos alfanuméricos,
como endereço, bairro ou zero “0” para os campos numéricos, como telefone.
4.2. É importante lembrar que os dados do Formulário Eletrônico são parte integrante do Processo de
Ingresso de Novos Alunos. O nome do candidato no cadastro deverá se apresentar completo de acordo
com a certidão de nascimento. A omissão ou incorreção de informações implicará a não efetivação da
inscrição.
4.3. O preenchimento do Formulário Eletrônico pela internet NÃO GARANTE A VAGA para o candidato.
Para confirmá-la, deverão ser realizadas todas as atividades previstas no calendário:







Sorteio
Ambientação (Educação Infantil e 1ª e 2º ano – Ensino Fundamental)
Sondagem (A partir do 3º ano fundamental)
Dinâmica (A partir do 3º ano fundamental)
Encontro Família e Escola;
Matrícula.

5. SEGMENTO I – CANDIDATOS IRMÃOS DE ALUNOS MATRICULADOS E FILHOS DE

FUNCIONÁRIOS
Para os candidatos, irmãos de alunos regularmente matriculados nesta Instituição em 2019, que não estejam
com pendências financeiras junto à Instituição, bem como para os filhos de professores e demais funcionários

de nosso estabelecimento, as inscrições ocorrerão no dia 02 de setembro de 2019, no SITE do COLÉGIO
SANTA CATARINA, das 8 às 18 horas. Para esses casos, será necessário informar o CPF do responsável
financeiro, que já constará do nosso banco de dados. Enfatizamos que somente os candidatos que,
comprovadamente, encaixam-se nos critérios aqui estabelecidos terão sua inscrição validada.
5.1. Nesse Segmento, os alunos que se candidatarem às vagas do Maternal ao 2ª Ano do Ensino Fundamental
preencherão as mesmas sem a necessidade de passarem pelo sorteio.
5.2. Os demais passarão pelo processo avaliativo de sondagem.
5.3. Caso o número de vagas oferecido nesta Instituição, para alunos que possuem irmãos no Colégio Santa
Catarina e para filhos de funcionários em determinada série seja inferior ao número de candidatos, neste
e somente neste caso, será realizado o SORTEIO exclusivo, interno.

6. SEGMENTO II – EDUCAÇÃO INFANTIL e 1° e 2° Anos do ENSINO FUNDAMENTAL
6.1. Da idade dos candidatos conforme Resolução 02/2018 do MEC.:





Maternal: 03 anos completos ou a completar até 31 de março de 2020.
1º Período: 04 anos completos ou a completar até 31 de março de 2020.
2º Período: 05 anos completos ou a completar até 31 de março de 2020.
1º Ano do Ensino Fundamental: 06 anos completos ou a completar até 31 de março de 2020.

6.2. De acordo com esta Resolução (item 6.1), as crianças que já se encontram matriculadas e
frequentando instituições de Educação Infantil poderão dar continuidade ao percurso educacional,
mediante apresentação de declaração de escolaridade.
6.3. No caso de mudança na legislação estadual ou federal em vigor, este edital será alterado nos termos
da nova legislação pela direção do Colégio Santa Catarina.
6.4. O preenchimento das vagas para este Segmento se dará por meio de SORTEIO, dentro do

limite de vagas oferecidas no item 1.1. Os demais candidatos ficarão em uma fila de espera
de acordo com a classificação do SORTEIO.

6.5. DO SORTEIO
O SORTEIO para os candidatos do Maternal ao 2ª Ano do Ensino Fundamental será aberto ao público interessado,
realizado com a presença de AUDITORIA EXTERNA e do ADVOGADO da Instituição, no Ginásio Poliesportivo
do Colégio Santa Catarina, com entrada pela rua Dom Lasagna, no dia 28 de setembro de 2019 (sábado), nos
seguintes horários:
Sorteio - Maternal
Sorteio – 1º Período
Sorteio - 2º Período
Sorteio – 1º Ano
Sorteio – 2º Ano
6.5.1.

8h00
9h30
10h30
11h30
12h30

Não há obrigatoriedade da presença de pais/responsáveis dos candidatos no sorteio.

6.5.2.
Na hipótese de participação de candidato gêmeo, o sorteio de um dos irmãos implicará o
direito à vaga de seu(s) irmão(ãos) gemelar(es), refletindo-se no número de vagas a serem sorteadas.
6.5.3.

As vagas disponibilizadas para sorteio estão divulgadas no item 1.1 deste Edital.

6.5.4. Os horários registrados são apenas uma referência. Os sorteios se sucederão, após a
finalização do sorteio da série imediatamente anterior.
6.5.5. Para esse grupo, cuja classificação é por sorteio, o Colégio convida a família, juntamente
com a criança SORTEADA para um momento de ambientação e integração, cujas datas e horários
estarão indicados no nosso site no dia 1º de outubro, a partir das 8 horas.

6.6. DO RESULTADO
6.6.1. A divulgação do resultado será por meio de relação dos candidatos SORTEADOS em ordem
alfabética para os da Educação Infantil e do 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental dentro do número
de vagas oferecidas, publicada no site do Colégio - www.colegiosantacatarinajf.com.br, no dia 22 de
outubro de 2019, a partir das 8 horas.
6.6.2. Após a divulgação dos resultados e cumpridos os prazos iniciais de matrícula, o Colégio
entrará em contato com demais sorteados, obedecendo à ordem do sorteio, para oferecer a
possibilidade de vaga. Esse procedimento é válido até 31 de julho de 2020.

6.7. DOCUMENTAÇÃO – A ser entregue no dia 23.10.2019, na Secretária.
6.7.1.
Neste dia, os responsáveis, antes do encontro, passarão na SECRETARIA do Colégio Santa
Catarina e deixarão os seguintes documentos do aluno:
 Uma cópia legível da Certidão de Nascimento;
 Uma foto 3 x 4 recente;
 Uma cópia legível da Carteira de Identidade e CPF (se os tiver);
 Declaração de Escolaridade;
Após o encerramento do ano letivo, Declaração de Transferência e em 30 dias, Relatório
Descritivo dos candidatos para o 1º e 2º períodos e 1º ano do ensino fundamental e
Histórico Escolar para os candidatos do 2º ano do ensino fundamental;
 Depois, na TESOURARIA do Colégio Santa Catarina, receberão a documentação
necessária para a efetivação da matrícula (contrato, boleto, requerimento de matrícula e
boletins informativos).

7. SEGMENTO III – 3ª a 9ª Séries do ENSINO FUNDAMENTAL e ENSINO MÉDIO
7.1. O preenchimento dessas vagas se dará por meio de INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DE
SONDAGEM, que é classificatório, dentro do limite de vagas oferecidas no item 1.1. Os demais
candidatos ficarão em uma fila de espera de acordo com a classificação dos INSTRUMENTOS
AVALIATIVOS DE SONDAGEM.
7.2. Todos os inscritos no processo terão o direito garantido de realizarem os Instrumentos Avaliativos de
sondagem.
7.3. Dos Atendimentos Especiais
O Responsável pelo candidato deverá, no ato da inscrição, informar se necessita de atendimento e/ou
condições especiais para a realização dos INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DE SONDAGEM, com
apresentação de laudo médico.
7.4. Após a divulgação dos resultados e cumpridos os prazos iniciais de matrícula, o Colégio entrará em
contato com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação, para oferecer a
possibilidade de vaga. Esse procedimento é válido até 31 de julho de 2020.

7.5. Das Atividades Integrantes do Processo
7.5.1.

Da Sondagem



Constará de uma prova de Língua Portuguesa, inclusa a Redação e Matemática, com conteúdo básico do
ano/série em que se encontra o candidato.



Durante a realização das sondagens, é proibido ao candidato portar aparelhos eletrônicos (celular,
smartphones, iPod, tablets, notebook ou similares). O descumprimento desta instrução implicará a
eliminação do candidato.



Para este Processo, não há divulgação de programas dos conteúdos testados, pois esses são os mínimos
exigidos para o ingresso no ano/série pretendida.



Em nenhum momento, haverá divulgação de conceitos obtidos ou revisão da sondagem escrita, também
não caberá recurso de qualquer natureza.



Solicita-se que, no dia da sondagem, o candidato contribua com uma oferta solidária. Escolham um dos
alimentos indicados e tragam-no como doação. A entrega poderá ser feita na recepção do Colégio ou no
local de teste do candidato. Os candidatos podem doar: arroz, macarrão, feijão, açúcar, leite em pó, óleo
ou fralda descartável. Posteriormente, vamos encaminhá-los às Obras Sociais do Colégio Santa Catarina.
7.5.2.



Da Dinâmica

A dinâmica é um encontro ministrado pela equipe de psicologia do Colégio. É de caráter avaliativo, portanto,
é obrigatória a presença do candidato.

7.6. Do Resultado
7.6.1. A divulgação do resultado será por meio de relação em ordem alfabética para os candidatos
do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio, dentro do número de vagas
oferecidas, publicada no site do Colégio - www.colegiosantacatarinajf.com.br, nos seguintes dias e
horários.
 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental......dia 22 de outubro de 2019, a partir das 8 horas
 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental......dia 23 de outubro de 2019, a partir das 8 horas
 1ª à 3ª Série do Ensino Médio.................dia 24 de outubro de 2019, a partir das 8 horas

7.6.2. Os resultados dos candidatos excedentes dos anos/séries serão divulgados em ordem
classificatória.
7.6.3. O resultado da aprovação do candidato no Processo de Ingresso e Admissão de Novos
Alunos para o ano letivo de 2020 perderá a sua validade se, no momento da matrícula, o aluno não
apresentar a comprovação da sua aprovação para o ano/série pretendido.
7.6.4. Havendo empate na classificação de 3º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e de 1ª à 3ª séries
do Ensino Médio, serão adotados os seguintes critérios de desempate:
 Irmãos de alunos já matriculados no Colégio Santa Catarina no ano letivo de 2019.
 Irmão de candidato(s) aprovado(s) no Processo de Ingresso de Novos Alunos para o
ano letivo de 2020.
 Melhor desempenho nas Sondagens, nesta ordem: Língua Portuguesa, Matemática e
Dinâmica.

7.7. Encontro Família e Escola
7.7.1.
Este encontro é parte de nosso Processo de Ingresso de Novos Alunos e é destinado aos
pais/responsáveis dos candidatos selecionados do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino
Médio. Esses candidatos também poderão participar do encontro junto com os pais ou responsáveis.
7.7.2.
O encontro tem como objetivo apresentar aos pais ou responsáveis, antes da efetivação da
matrícula, o Programa de Diretrizes e Práticas Pedagógicas do Colégio.
7.7.3.

É indispensável a presença dos pais ou do responsável legal do candidato.

7.7.4.
Neste dia, os responsáveis, antes desse encontro, passarão na SECRETARIA do Colégio
Santa Catarina e deixarão os seguintes documentos do aluno:
 Uma cópia legível da Certidão de Nascimento;
 Uma foto 3 x 4 recente;
 Uma cópia legível da Carteira de Identidade e CPF do candidato (se já os tiver);
 Declaração de Escolaridade e após o encerramento do ano letivo, Declaração de
Transferência e em 30 dias, o Histórico Escolar.
 Depois, na TESOURARIA do Colégio Santa Catarina, receberão a documentação
necessária para a efetivação da matrícula (contrato, boleto, requerimento de matrícula e
boletins informativos).

8. DA MATRÍCULA
8.1. A matrícula dos candidatos selecionados, até o limite das vagas oferecidas neste Edital,
será efetivada na Tesouraria e Secretaria, nas seguintes datas e horários:
Educação Infantil

04 de novembro de 2019, de 08 horas às 16 horas

1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental

05 de novembro de 2019, de 08 horas às 16 horas

6º ao 9º ano do Ens. Fundamental
e Ensino Médio

05 de novembro de 2019, de 08 horas às 16 horas

8.2. Da documentação para a matrícula:
Inicialmente, na TESOURARIA, o responsável entregará os seguintes documentos e nas
seguintes condições:
 Instrumento de contratação de serviços educacionais (contrato), devidamente
preenchido, sem rasuras e assinado pelos responsáveis, inclusive pelo responsável
financeiro.
 Boleto de matrícula, devidamente pago. Não será aceito comprovante de
agendamento de pagamento.
 Cópia legível da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência do responsável
financeiro.
Em seguida, o responsável entregará na SECRETARIA:
 Requerimento de matrícula preenchido corretamente, inclusive nos campos endereço,
telefones, e-mail e CPF dos pais/responsáveis e devidamente assinado e datado;
 No caso de pais separados, é obrigatória a comprovação da guarda do menor mediante
cópia do documento judicial.
Perderá a vaga o candidato cujos pais/ responsáveis:
 Não apresentarem a documentação exigida neste Edital.
 Prestarem informações não correspondentes à documentação apresentada.

9 . DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os casos omissos neste Edital serão analisados e resolvidos pela Direção do Colégio Santa
Catarina.
9.2. Este Edital somente terá validade para o Processo de Ingresso de Novos Alunos - 2020.
9.3. Para conhecimento público, o presente Edital está disponível no site, no seguinte endereço
eletrônico - www.colegiosantacatarinajf.com.br.
9.4. O Edital nº 01/2019 Processo de Ingresso e Admissão de Novos Alunos – 2020 está registrado no
Cartório Laura Figueiredo, situado à Rua Halfeld, nº 651/1505 - Centro - Juiz de Fora- MG.

Juiz de Fora, 20 de agosto de 2019

______________________________________
Antonio Carlos Heser Kirchmayer
Diretor Executivo- Colégio Santa Catarina – JF/MG

