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EDITAL nº 01/2020 
 

PROCESSO DE INGRESSO E ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS - 2021 

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 
2021. 

 

1. DOS CURSOS OFERECIDOS E DAS VAGAS 
 

1.1. Serão oferecidas vagas para os cursos abaixo descritos: 
 

CURSO ANO/SÉRIE TURNO VAGAS 
Educação Infantil Maternal Tarde 88 

Educação Infantil 1º Período Tarde 30 

Educação Infantil 2º Período Tarde 20 

Ensino Fundamental 1º Ano Tarde 35 
Ensino Fundamental 2º Ano Tarde 20 

Ensino Fundamental 3º Ano Tarde 10 

Ensino Fundamental 4º Ano Tarde 35 

Ensino Fundamental 5º Ano Tarde 20 

Ensino Fundamental 6º Ano Manhã 10 
Ensino Fundamental 7º Ano Manhã 04 

Ensino Fundamental 8º Ano Manhã 04 

Ensino Fundamental 9º Ano Manhã 04 

Ensino Médio 1ª Série Manhã 20 

Ensino Médio 2ª Série Manhã 04 

Ensino Médio 3ª Série Manhã 04 

 
 

1.2. O Colégio Santa Catarina se reserva ao 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, grupo 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 pela Ficha 
Interesse, disponível no site do colégio - www.colegiosantacatarinajf.com.br -, conforme os dias e os 
horários descritos neste Edital. 

 
 
 
 
 

http://www.colegiosantacatarinajf.com.br/


 

 

3. DA ABERTURA DO SITE PARA AS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para todos os segmentos, do Maternal à 3ª Série do Ensino Médio, terão início às 

09h do dia 08/09/2020 (terça-feira) e se encerrarão às 23h59 do dia 30/09/2020 (quarta-feira). 
 

3.2. Para os segmentos do Maternal até o 2º ano do Ensino Fundamental, o critério para preenchimento 
das vagas será o Sorteio. 

 
3.3. Com esse critério, não será dado nenhum tipo de preferência aos alunos que se inscreverem nos 

momentos iniciais de abertura do site. 

 

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição será realizada somente de forma on-line pela Ficha de Interesse disponível no site do 
Colégio - www.colegiosantacatarinajf.com.br -, conforme os dias e os horários descritos neste Edital. 

 

4.2. É importante lembrar que os dados da Ficha de Interesse 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 da Ficha de Interesse NÃO GARANTE A VAGA para o candidato. Para confirmá-la, 
deverão ser realizadas todas as etapas do Processo de Ingresso: 

 

• Sorteio (para a Educação Infantil e 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental); 

• Sondagem – Avaliação Diagnóstica (A partir do 3º ano do Ensino Fundamental); 
• Matrícula. 

 
 

5. GRUPO I: CANDIDATOS IRMÃOS DE ALUNOS MATRICULADOS E FILHOS DE 

FUNCIONÁRIOS 
 

5.1. Para os candidatos, irmãos de alunos regularmente matriculados nesta Instituição em 2020, 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 mesmo período informado no item 3.1 
deste Edital: das 9h do dia 08/09/2020 (terça-feira) até às 23h59 do dia 30/09/2020 (quarta-feira). 
Enfatizamos  que  somente  os candidatos que, comprovadamente, encaixam-se nos critérios aqui 
estabelecidos terão sua inscrição validada. 

 

5.2. Nesse Grupo, 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. 

 
5.3. Os demais passarão pelo processo avaliativo de Sondagem. 

 

5.4. 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. GRUPO II – EDUCAÇÃO INFANTIL e 1° e 2° Anos do ENSINO FUNDAMENTAL 
 

6.1. Da idade dos candidatos, conforme Resolução 02/2018 do MEC: 
 

 Maternal: 3 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021. 
 1º Período: 4 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021. 
 2º Período: 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021. 
 1º Ano do Ensino Fundamental: 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021. 
 2º Ano do Ensino Fundamental: 7 anos completos ou a completar até 31 de março de 2021. 

 
 

http://www.colegiosantacatarinajf.com.br/


 
 
 
 

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 Grupo se dará por meio de SORTEIO, dentro do limite de vagas 

oferecidas no item 1.1. Os demais candidatos ficarão em Lista de Espera de acordo com a classificação 
do SORTEIO. 

 
 

6.5. DO SORTEIO 

O SORTEIO para os candidatos do Maternal ao 2º Ano do Ensino Fundamental será on-line, com 
transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Colégio Santa Catarina, em data e horário a serem 
informados posteriormente por e-mail.  

 

6.5.1. 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. 
 
6.5.2. As vagas disponibilizadas para sorteio estão divulgadas no item 1.1 deste Edital. 

 

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 - em data 
posterior ao Sorteio. 

 
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.  

 

7. GRUPO III – 3º ao 9º Ano do ENSINO FUNDAMENTAL e 1ª à 3ª Série do ENSINO MÉDIO 

 
7.1. O preenchimento dessas vagas se dará por meio de INSTRUMENTO AVALIATIVO DE SONDAGEM 

ON-LINE (Avaliação Diagnóstica), que é classificatório, dentro do limite de vagas oferecidas no item 
1.1. Os demais candidatos ficarão em Lista de Espera, de acordo com a classificação obtida por meio 
dos INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DE SONDAGEM. 

 

7.2. 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.  

 

7.3. Das Atividades Integrantes do Processo 

 
            7.3.1     Da Sondagem: Avaliação Diagnóstica  

 
Para os candidatos do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio: Constará de uma 
Avaliação Diagnóstica on-line de Língua Portuguesa/Produção Textual e Matemática com conteúdo 
básico do ano/série em que se encontra o candidato.  

 
7.3.2 Para este Processo, não há divulgação de programas dos conteúdos testados, pois esses são as 

competências gerais e mínimas para ingresso no ano ou na série escolar pretendidos. 
 
 

http://www.colegiosantacatarinajf.com.br/


 
 
 

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

7.3.4 Carta de Apresentação  
Consta de uma etapa obrigatória no Processo de Ingresso, na qual o responsável pelo aluno deve 
elaborar um pequeno texto, redigido de forma on-line, apresentando o filho ou a filha. 

 
 

7.4. 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 - em data a ser informada 
posteriormente via e-mail.  

 
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 2021 perderá a sua validade se o aluno não apresentar a comprovação 
da sua aprovação para o ano/série pretendido ao término do ano letivo. 

 
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 2020; 

• Irmão de candidato(s) aprovado(s) no Processo de Ingresso de Novos Alunos para o ano letivo 
de 2021; 

• Melhor desempenho na Sondagem, nesta ordem: Língua Portuguesa e Matemática. 
 

8. DO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA 

 
8.1. Após a confirmação da aprovação do aluno no Processo de Sondagem (Avaliação Diagnóstica) ou após 

o resultado do Sorteio de Vagas, o responsável pelo estudante aprovado no Processo de Ingresso 2021 
receberá um e-mail com um link para envio da documentação necessária e obrigatória para a Matrícula.   
 

8.2. Em seguida, estando válidos os documentos, o responsável receberá, também via e-mail, o boleto para 
pagamento e efetivação da Matrícula 2021. 

 
8.3. Perderá a vaga o candidato cujos pais/responsáveis: 

• Não apresentarem a documentação exigida via e-mail;  

• Prestarem informações não correspondentes à documentação apresentada. 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

9.1. As inscrições feitas a partir do dia 01/10/2020 (quinta-feira) em diante, farão parte da Lista de 
Espera de Vagas. Em caso de disponibilidade de vaga, o Colégio entrará em contato com os 
interessados da Lista de Espera para dar início ao Processo de Ingresso do candidato.  
 

9.2. Os casos omissos neste Edital serão analisados e resolvidos pela Direção do Colégio Santa Catarina. 
 

9.3. Este Edital somente terá validade para o Processo de Ingresso de Novos Alunos 2021. 
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9.4. Para conhecimento público, o presente Edital está disponível no site, no seguinte endereço           

eletrônico - www.colegiosantacatarinajf.com.br. 
  

 

 

Juiz de Fora, 02 de setembro de 2020. 
 
 

 
                                                            ______________________________________________ 

Antonio Carlos Heser Kirchmayer 
Diretor Executivo- Colégio Santa Catarina – Juiz de Fora 

http://www.colegiosantacatarinajf.com.br/

