EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS / 2019
A Diretora Geral do Colégio Santa Dorotéia – Belo Horizonte, Ir. Maria do Carmo de Albuquerque, no
uso de suas atribuições, torna público este Edital, em que estão estabelecidos os critérios e as
condições do Processo de Admissão de Novos Alunos/2019. O presente Edital não contempla o
processo de admissão, seleção, reavaliação e/ou renovação para bolsa de estudo filantrópica ano letivo
2019, considerando que esta detém procedimento próprio.
1. Inscrições
1.1. O Colégio Santa Dorotéia abrirá o Processo de Admissão e Seleção de Novos Alunos/2019,
para as seguintes séries e turnos:
Curso
Maternal
Educação Infantil
Ensino Fundamental – Séries Iniciais
Ensino Fundamental – Séries Finais
Ensino Médio

Séries
Maternal 2
Maternal 3
Infantil 1
Infantil 2
1o Ano
2o, 3o, 4o e 5o Anos
6o, 7o, 8o e 9o Anos
1o, 2o e 3o Anos

Turnos
Manhã e Tarde
Manhã e Tarde
Manhã e Tarde
Tarde
Manhã e Tarde
Tarde
Manhã
Manhã

1.2. Períodos e Locais de inscrição:
Séries
Maternal 2, Maternal 3,
Infantil 1, Infantil 2 e
1o Ano do Ensino Fundamental
Do 2o ao 9o Ano do
Ensino Fundamental e
Ensino Médio

Período
28 e 29/08/2018
(exclusivamente para irmãos de
alunos que já estudam no
Colégio Santa Dorotéia)
De 1o/09/2018 até o limite de
vagas informado neste Edital
De

1o/09/2018

a 11/09/2018

Local

Endereço

Secretaria do
Colégio

Rua Califórnia, 500 - Sion
Das 7h30 às 17h

Somente via
internet

www.santadoroteia.com.br

1.3. Ao candidato com deficiência serão solicitados laudos de profissionais habilitados que atestem a
condição da pessoa com deficiência, com menção expressa do tipo de deficiência e suas
demandas/necessidades específicas, além de considerar a sua capacidade de se integrar em
classe comum de ensino regular.
1.3.1. O laudo mencionado no item 1.3 deverá ser legível e conter o nome do profissional
habilitado, a assinatura, o carimbo e, ainda, o número do registro no Conselho Regional ou
Federal que regulamenta o exercício da função do especialista na área. Caso contrário, o
laudo não terá validade.
1.3.2. O responsável pelo candidato com deficiência deverá protocolar o referido laudo, na
Secretaria do Colégio, nos dias úteis compreendidos entre 3 e 10 de setembro de 2018, no
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horário das 7h30 às 17h, e aguardar contato da Equipe Pedagógica para agendamento de
entrevista.
1.3.3. Na entrevista com os responsáveis pelo candidato com deficiência, será feita uma
anamnese, com o propósito de conhecimento prévio do candidato para análise e discussão
da forma de acolhida.
1.3.4. A data da acolhida do candidato com deficiência será marcada após essa entrevista.
1.4. A inscrição do candidato deverá ser feita sempre para a série posterior à que está sendo
cursada no ano letivo de 2018.
1.5. As inscrições do Maternal 2, Maternal 3, Infantil 1, Infantil 2 e 1o Ano do Ensino
Fundamental, que forem realizadas após o preenchimento do número de vagas informado
neste Edital, receberão o status de EXCEDENTE. A Secretaria do Colégio acompanhará os
critérios de confirmação de inscrição e entrará em contato com a família, através dos e-mails
cadastrados, autorizando a continuidade do processo de admissão da criança, caso seja
constatada alguma oportunidade de vaga em decorrência de inscrições não confirmadas ou na
possibilidade de a Escola ampliar o número de vagas conforme demanda. Será observada a
ordem dos excedentes.
1.6. As inscrições excedentes terão validade até 31 de dezembro de 2018.
1.7. O que é necessário para a inscrição do candidato
•

Acessar o sistema de inscrição on-line através do site www.santadoroteia.com.br;

•

LER atentamente as instruções em cada fase da inscrição;

•

Preencher corretamente o Formulário de Inscrição. Principais dados cadastrais solicitados:
o

o

o
o

•

Candidato: Nome completo (conforme certidão de nascimento); data de nascimento;
Identidade e CPF (se houver), endereço completo, dados de contato (e-mail e
telefones).
Mãe/Pai: Nome completo (conforme certidão de nascimento do aluno); data de
nascimento; Identidade e CPF, endereço completo, dados de contato (e-mail e
telefones).
Responsável Financeiro: Nome completo; data de nascimento; Identidade e CPF,
endereço completo, dados de contato (e-mail e telefones).
Atenção: O cadastro de e-mail do Responsável Financeiro é imprescindível para
que o candidato receba a mensagem de confirmação de inscrição automática do
sistema. Caso não receba este e-mail automático do sistema, devido a bloqueio do
servidor de e-mail do Responsável (verificação de SPAM), confira a pasta lixo
eletrônico de sua conta ou entre em contato com a Secretaria da Escola para
verificar a situação da Inscrição.

Pagar a taxa de inscrição no valor de R$120,00.
o
o

Observar a data de vencimento do boleto. (O não pagamento da taxa dentro do
prazo implicará no cancelamento da pré-inscrição).
Atenção: Para as inscrições do Maternal 2, Maternal 3, Infantil 1, Infantil 2 e 1o
Ano do Ensino Fundamental que estiverem em situação de EXCEDENTE, o
sistema de inscrição não emitirá boleto de taxa de inscrição. Havendo nova
oportunidade de vaga, conforme item 1.5 acima, a Secretaria fará contato com a
família e emitirá o boleto para pagamento.
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1.8. Documentação a ser apresentada no dia das atividades/avaliações
Comprovante de inscrição impresso a partir do Sistema On-line de Inscrição, com foto 3 x 4
recente colada;
• Documento de identidade com foto (somente para os candidatos a partir do 6o Ano do
Ensino Fundamental, a ser apresentado ao aplicador da prova);
• Cópia da Certidão de Nascimento (documento insubstituível);
• Boletim Escolar de 2017 e Boletim Escolar de 2018 com a 2a Etapa concluída, para
candidatos a partir do 2o Ano do Ensino Fundamental (o candidato que não entregar os
boletins não será classificado);
• Declaração de Escolaridade original, na qual conste a série que o candidato cursa
atualmente.
Obs.: A falta de algum desses documentos poderá ser objeto de desclassificação do candidato.
•

1.9. A simples inscrição não garante a vaga e o turno solicitados. A confirmação ou não da vaga e
turno será divulgada na data prevista no item 5.1 deste Edital, após análise de toda a demanda
e da observância das condições e dos critérios estabelecidos no Processo de Admissão e
Seleção de Novos Alunos/2019.
1.10. Privacidade
Os dados coletados, no momento do seu cadastro, e demais informações são de utilização
exclusiva do Colégio Santa Dorotéia para a realização de sua inscrição no Processo de
Admissão e Seleção de Novos Alunos/2019.
2.

Séries e turnos oferecidos para o ano letivo de 2019

Cursos

Maternal e
Educação Infantil

Séries

Horários

Maternal 2

Maternal 2 e 3:
Das 7h15 às 11h55
ou
Das 13h20 às 18h
Infantil 1 e 2:
Das 13h30 às 18h10

Maternal 3
Infantil 1
Infantil 2

Ensino Fundamental I
(Séries Iniciais)

Ensino Fundamental II
(Séries Finais)

1o Ano/EF
2o Ano/EF
3o Ano/EF
4o Ano/EF
5o Ano/EF
6o Ano/EF
7o Ano/EF
8o Ano/EF
9o Ano/EF

2o Ano/EM
3o Ano/EM

Aulas/Atividades Extraturno
TEMPO COMPLEMENTAR (Integral):
(Exclusivo para alunos do Maternal 2 ao 3o
Ano do Ensino Fundamental)
Funcionamento: Turno da Manhã, com início às
7h15 (mínimo de dois dias fixos na semana)

Das 7h15 às 11h55
ou
Das 13h30 às 18h10

2a, 3a, 4a e 6a feira:
Das 7h15 às 11h55
e
5a feira:
Das 7h15 às 12h45

1o Ano/EM
Ensino Médio

Módulos
(Provas Semanais)

Das 7h15 às 12h45

5a feira
Das 14h às 18h30
4a feira
Das 14h às 18h30

2a feira, das 14h às 18h30

6a feira
Das 14h às 18h30

3a feira, das 14h às 18h30
2a e 3a feira, das 14h às 18h30
Aulas temáticas:
4a feira, das 14h às 15h40
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3.

Cronograma das Atividades com os candidatos
3.1. Datas e horários do Acolhimento e Atividades de Admissão e Seleção:
Acolhimento e Atividades de Admissão e Seleção
Série
Maternal 2*
Maternal 3*
Infantil 1 e
Infantil 2
o
1 ao 5o Ano/EF
6o, 7o, 8o e 9o
Anos/EF
o
1 , 2o e 3o Anos
Ensino Médio

Data
19, 25, 26/10/2018**
17 e 18/10/2018**

Horário

Local

Das 8h30 às 10h30

Rua Califórnia, 510 – Sion
Belo Horizonte/MG

15/09/2018 (Sábado)

Das 8h30 às 11h30

15/09/2018 (Sábado)

Das 8h às 11h30

15/09/2018 (Sábado)

Das 8h às 12h

Rua Chicago, 240 - Sion
Belo Horizonte/MG

* A acolhida às crianças inscritas no Maternal 2 e no Maternal 3 acontecerá em duas etapas:
a) Entrevistas com os pais (a partir do dia 10/09/2018), que deverão ser agendadas pelas
famílias, na Secretaria da Escola (3285-2245).
b) Atividades lúdicas com as crianças na escola. As crianças serão organizadas em pequenos
grupos para participarem das atividades em uma das datas definidas no quadro acima.
** A data específica da acolhida de cada criança do Maternal 2 e do Maternal 3 será comunicada na
entrevista e confirmada pela Secretaria, por meio dos e-mails cadastrados no formulário de inscrição.
3.2. O candidato que não comparecer às atividades previstas no item 3.1 será considerado
desistente do Processo de Admissão e Seleção de Novos Alunos/2019.
3.3. Não será permitido o ingresso de candidato, no local de realização das provas, após o horário
estabelecido para o início das avaliações.
3.4. Não haverá atendimento e aplicação de avaliações fora da data, horário e local indicados neste
Edital.
4.

Cronograma das Reuniões de Pais
Reunião com os pais e/ou responsáveis
Série
Maternal 2
Maternal 3
Infantil 1 e 2
1o Ano EF
2o ao 5o Ano EF
6o, 7o, 8o e 9o Anos – EF
1o, 2o e 3o Anos – EM

Data
12/12/2018 (4a feira)
23/11/2018 (6a feira)
13/09/2018 (5a feira)
10/09/2018 (2a feira)
12/09/2018 (4a feira)
15/09/2018 (Sábado)

Horário
Das 8h às 9h30
Das 8h às 9h30
Das 8h às 9h30
Das 19h às 20h30

Local

Teatro do Colégio
R. Chicago, 240 - Sion

Das 8h15 às 9h30
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5.

Divulgação dos resultados
5.1. Data e local da divulgação dos resultados:
Data
Local
1 de outubro de 2018
site do Colégio - www.santadoroteia.com.br
(após as 14h)
• Os resultados serão divulgados por meio de uma consulta individual.
Para acessar o resultado, tenha em mãos o número de inscrição do candidato.
o

•

5.2. Não serão aceitos recursos ou pedidos de revisão do resultado do Processo de Admissão e
Seleção de Novos Alunos/2019.
5.3. Os resultados relativos a esse Processo somente terão validade para o ano de 2019.
5.4. O resultado do Processo Seletivo não será aceito para ingresso na série anterior a que o
candidato se inscreveu.
5.5. Não haverá divulgação das notas obtidas pelo candidato na avaliação.
6.

Matrículas/2019
Séries

Data

Horário

Local

Todas as séries

De 29/10 a 1o/11/2018

Das 7h30 às 16h30

Secretaria do Colégio
Rua Califórnia, 500 - Sion

Obs.: Do Infantil 1 ao 3º Ano do Ensino Médio: o Envelope de Matrícula, com todas as orientações e
condições para a efetivação da matrícula, será enviado pelos Correios; Maternal 2 e 3: o Envelope de
Matrícula será entregue no dia da Acolhida com as crianças, conforme item 3.1 deste Edital.
7.

Maternal e Educação Infantil
7.1. Faixa etária a ser considerada
Série
Maternal 2
Maternal 3
Infantil 1
Infantil 2

Idade
2 anos completos até 30/06/2019
3 anos completos até 30/06/2019
4 anos completos até 30/06/2019
5 anos completos até 30/06/2019

7.2. Disponibilidade de vagas para 2019
Maternal e
Educação Infantil
Maternal 2
Maternal 3
Infantil 1
Infantil 2

No de vagas
Manhã
Tarde
16
60
12
25
5
25
-20

5

7.2.1. Adotaremos os seguintes critérios de preferência no atendimento às vagas do Maternal e
da Educação Infantil:
1º. irmãos de alunos que já estudam no Colégio Santa Dorotéia;
2º. ordem cronológica de inscrição.
7.2.2. O sistema de inscrição disponibilizado na internet receberá as inscrições dos candidatos
do Maternal 2 ao 1o Ano do Ensino Fundamental até o número total de vagas
informado na série (manhã + tarde). A partir do número que representa a soma das
respectivas vagas, o sistema passará a emitir um comprovante de “inscrição
excedente”.
Atenção: O cadastro de e-mail do Responsável Financeiro é imprescindível para que
o candidato receba a mensagem de confirmação de inscrição automática do sistema.
Nesta mensagem constará a situação da inscrição do candidato, se dentro do número
de vagas informado neste Edital ou como inscrição EXCEDENTE. Caso não receba
este e-mail automático do sistema, devido a bloqueio do servidor de e-mail do
Responsável (verificação de SPAM), confira a pasta de lixo eletrônico de sua conta ou
entre em contato com a Secretaria da Escola para verificar a situação da Inscrição.
7.2.3. O atendimento à opção de turno solicitado pela família dependerá da análise das opções
e da ordem cronológica da inscrição, conforme item 1.9 deste Edital.
Exemplo: o Colégio dispõe de 76 vagas no Maternal 2 (16 manhã + 60 tarde). O sistema
receberá as primeiras 76 inscrições, sem considerar a opção do turno solicitado pela
família. Após o encerramento das inscrições, serão analisadas as opções e deferidas
conforme o número de vagas em cada turno e a ordem cronológica de inscrição.
7.3. Informações para o dia das atividades
•

•
•
•
•

Documentação a ser apresentada em envelope no dia das atividades:
o Comprovante de inscrição impresso a partir do Sistema On-line de Inscrição, com
foto 3 x 4 colada;
o Cópia da Certidão de Nascimento (documento insubstituível);
o Declaração de Escolaridade original, na qual conste a série que o candidato cursa
atualmente.
Obs.: grampear os documentos.
Vir com roupa confortável. Para a Educação Infantil, solicitamos que as famílias também
venham com roupas confortáveis.
O lanche será oferecido pelo Colégio.
Somente um dos pais das crianças inscritas para o Maternal acompanhará seu filho durante
as atividades. Irmãos não poderão vir.
Somente um dos pais das crianças inscritas para o Infantil 1 deverá permanecer com as
criança durante o primeiro momento das atividades; a seguir serão encaminhados ao Centro
de Estudos para aguardar o seu filho.

7.4. Informações complementares
•

O preenchimento das vagas estará vinculado à disponibilidade da escola, às demandas e às
decisões da Diretoria;
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•

Faz parte do processo de admissão de alunos a participação da criança nas atividades
propostas e o agendamento de entrevistas com pais e/ou responsáveis, por parte da
Coordenação Pedagógica e/ou Orientação Educacional, sempre que julgarem necessárias;

•

A opção do turno, registrada no ato da inscrição, é apenas uma indicação de preferência
que está vinculada ao número de vagas e à análise da Direção;

•

A organização dos grupos de alunos para a participação das atividades será de
responsabilidade do Colégio.

7.5. Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais
Acolher uma criança no Colégio Santa Dorotéia é essencialmente procurar conhecê-la na fase
em que se encontra, favorecendo a sua inserção no contexto escolar. Portanto, serão
organizadas atividades diagnósticas e de integração, em que serão observadas as capacidades
e habilidades do aluno, considerando o seu desenvolvimento, bem como as demandas da série
que irá cursar.
7.5.1. Maternal
I.

Aspecto afetivo-social
• abertura para novos vínculos;
• manifestação de suas necessidades através da linguagem;
• comunicação com o adulto, respondendo às intervenções;
• disposição para a ludicidade;
• interação com outras crianças.

II. Aspecto cognitivo
• iniciativa para realizar ações de acordo com a faixa etária;
• ação exploratória do espaço, dos brinquedos e objetos;
• expressão através da linguagem.
III. Aspecto percepto-motor
• desenvoltura motora de acordo com a faixa etária.
Obs.: Para a criança ingressar no Maternal 2, deverá ter o domínio da marcha (andar).
Para a criança ingressar no Maternal 3, deverá ter o controle dos esfíncteres.
7.5.2. Educação Infantil
I.

Aspecto afetivo-social
• interação com outras crianças;
• disponibilidade para atender às solicitações da professora;
• participação nas atividades propostas;
• curiosidade;
• persistência e constância ao realizar as atividades.

II. Aspecto cognitivo
• expressão por meio das diversas linguagens: gráfica (escrita do nome, utilização
de letras na escrita espontânea), pictórica (desenho com formas definidas),
plástica (representações de objetos e situações);
• raciocínio lógico-matemático: jogos, quantificação de objetos, comparação e
representação de quantidades.
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III. Aspecto percepto-motor
• desenvoltura motora de acordo com a faixa etária (equilíbrio, impulso motor,
movimento de pinça).
8.

1o ao 5o Ano do Ensino Fundamental
8.1. Faixa etária a ser considerada
Série

Idade

1o Ano

6 anos completos até 30/06/2019

Obs.: Para as demais séries, será observada a data de 30/06 como referência na
correspondência entre idade e série do candidato.
8.2. Disponibilidade de vagas para 2019
Séries Iniciais do
Ensino Fundamental
1o Ano*
2o Ano
3o Ano
4o Ano
5o Ano

No de vagas
Manhã
Tarde
10
65
-06
-05
-12
-15

8.2.1. Adotaremos os seguintes critérios de preferência no atendimento às vagas para o
1o Ano do Ensino Fundamental:
1º. irmãos de alunos que já estudam no Colégio Santa Dorotéia;
2º. ordem cronológica de inscrição.
8.2.2. *O sistema de inscrição disponibilizado na internet receberá as inscrições dos candidatos
ao 1o ano do Ensino Fundamental até o número de vagas informado na série (manhã +
tarde). A partir do número que representa a soma das respectivas vagas, o sistema
passará a emitir um comprovante de “inscrição excedente”.
Atenção: O cadastro de e-mail do Responsável Financeiro é imprescindível para que
o candidato receba a mensagem de confirmação de inscrição automática do sistema.
Nesta mensagem constará a situação da inscrição do candidato, se dentro do número
de vagas informado neste Edital ou como inscrição EXCEDENTE. Caso não receba
este e-mail automático do sistema devido a bloqueio do servidor de e-mail do
Responsável (verificação de SPAM), confira a pasta de lixo eletrônico de sua conta ou
entre em contato com a Secretaria da Escola para verificar a situação da Inscrição.
8.2.3. O atendimento à opção de turno solicitado pela família dependerá da análise das opções
e da ordem cronológica da inscrição, conforme item 1.9 deste Edital.
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Exemplo: o Colégio dispõe de 75 vagas no 1o Ano - EF (10 manhã + 65 tarde). O
sistema receberá as primeiras 75 inscrições, sem considerar a opção do turno solicitado
pela família. Após o encerramento das inscrições, serão analisadas as opções e
deferidas conforme o número de vagas em cada turno e a ordem cronológica de
inscrição.
8.3. Informações para o dia das atividades
•

•
•
•
•

Documentação a ser apresentada em envelope no dia das atividades:
o Comprovante de inscrição impresso a partir do Sistema On-line de Inscrição, com foto 3 x
4 colada;
o Cópia da Certidão de Nascimento (documento insubstituível);
o Boletim Escolar de 2017 e Boletim Escolar de 2018 com a 2a Etapa concluída, para
candidatos a partir do 2o Ano do Ensino Fundamental (o candidato que não entregar os
boletins não será classificado);
o Declaração de Escolaridade original, na qual conste a série que o candidato cursa
atualmente.
Obs.: grampear os documentos.
O candidato do 1o ao 5o Ano/EF deverá trazer um estojo com lápis, borracha, régua e lápis
de cor.
Vir com roupa confortável.
O lanche será oferecido pelo Colégio.
Os pais dos alunos do 1o ao 5o Ano/EF deixarão seus filhos na Escola e retornarão ao
término das atividades para buscá-los. A pontualidade dos pais é fundamental para o
bem-estar das crianças.

8.4. Informações complementares
•

O preenchimento das vagas estará vinculado à disponibilidade da escola, às demandas e às
decisões da Diretoria;

•

Faz parte do processo de admissão de alunos a participação do candidato nas atividades
propostas e o agendamento de entrevistas com pais e/ou responsáveis, por parte da
Coordenação Pedagógica e/ou Orientação Educacional, sempre que julgarem necessárias;

•

A opção do turno, registrada no ato da inscrição, é apenas uma indicação de preferência
que está vinculada ao número de vagas e à análise da Direção;

•

Os candidatos ao 2o, 3o, 4o e 5o Anos do Ensino Fundamental serão classificados de acordo
com a nota obtida nas provas e análise do boletim da escola de origem, até o
preenchimento das vagas informadas neste Edital, devendo o candidato obter o mínimo de
60% dos pontos distribuídos nas provas;

•

Candidatos que não apresentarem o boletim da escola de origem estarão automaticamente
desclassificados do processo seletivo;

•

A organização dos grupos de alunos para a participação das atividades será de
responsabilidade do Colégio.
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8.5. Competências e habilidades – 1o ao 5o Ano do Ensino Fundamental
•

1o Ano do Ensino Fundamental
A criança inscrita para o 1o Ano do Ensino Fundamental realizará atividades que subsidiarão
o diagnóstico do seu estágio no processo de Alfabetização e Raciocínio Lógico-Matemático,
possibilitando a construção do Plano de Trabalho Pedagógico em 2019.

•

2o ao 5o Ano do Ensino Fundamental
A vivência das atividades avaliativas propostas nas áreas abaixo relacionadas possibilitará à
criança demonstrar as habilidades e competências já consolidadas e/ou em processo,
favorecendo a análise, pela equipe educativa, da adequação do perfil da criança à série
pretendida.

I.

Área de Linguagem
•
•
•

ler portadores de textos diversos de acordo com a série em curso;
analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens (oral e escrita);
fazer uso da norma padrão da Língua Portuguesa em diferentes situações (base
alfabética, ortografia e pontuação);

•

produzir escrita a partir de uma orientação, aplicando os recursos básicos de coesão e
coerência.

II. Área de Conhecimento Matemático
•
•
•
•
•

relacionar número à quantidade;
reconhecer e aplicar diferentes representações dos números e operações (naturais,
inteiros, racionais);
identificar padrões numéricos ou princípios de contagem;
resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos e medidas de
grandeza;
resolver problema a partir da leitura de informações em gráficos e tabelas.

8.6. Atitudes a serem observadas
•
•
•
•
•
•

relacionamento e comunicação da criança com o adulto e seus pares;
atendimento a comandos diversos;
capacidade de estabelecer novos vínculos;
interesse e participação nas atividades propostas;
envolvimento com as atividades realizadas;
concentração e persistência nas atividades realizadas.

Obs.: As atitudes mencionadas acima serão relevantes para a análise e definição do processo
de ingresso do candidato no Colégio Santa Dorotéia em 2019.
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9.

6o , 7o, 8o e 9o Anos do Ensino Fundamental e 1o, 2o e 3o Anos do Ensino Médio
9.1. Disponibilidade de vagas para 2019
o

Séries Finais do Ensino Fundamental

N de vagas
Manhã

6o Ano
7o Ano
8o Ano
9o Ano

30
12
15
15

Ensino Médio

N de vagas
Manhã

1o Ano
2o Ano
3o Ano

10
02
05

o

9.2. Avaliações
9.2.1. Os candidatos participarão de atividades diversificadas para conhecer a dinâmica do
Colégio. As avaliações contemplarão conteúdos de diversas áreas do conhecimento,
conforme o quadro abaixo:
Séries
6 , 7 , 8 e 9 Anos do Ensino Fundamental
e 1o Ano do Ensino Médio
o

o

o

o

2o e 3o Anos do Ensino Médio

Avaliações
Língua Portuguesa, Produção de Texto e
Matemática.
Produção de texto
Matemática, Física, Química e Biologia

9.2.2. Os candidatos serão avaliados quanto às seguintes competências, considerando-se a
série em curso:
I.

Competências:
•
•
•
•
•
•
•

domínio da leitura e da escrita;
capacidade de ler e interpretar diferentes portadores de texto;
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático;
capacidade de resolver situações-problemas envolvendo conhecimentos
numéricos;
capacidade de analisar, interpretar e resolver situações-problemas, utilizando
diferentes estratégias;
compreensão do entorno social e visão crítica da realidade;
capacidade de elaborar propostas de intervenção na realidade sob uma
perspectiva ética e cidadã.

II. Atitudes a serem observadas no dia do Processo de Seleção:
•
•

capacidade de concentração;
relacionamento e comunicação do candidato com seus pares, professores
equipe de serviços educacionais;

e
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•
•

envolvimento e persistência no desenvolvimento das atividades propostas;
capacidade de conviver e trabalhar em grupo.

Obs.: As atitudes mencionadas acima serão relevantes para a análise e definição do
processo de ingresso do candidato no Colégio Santa Dorotéia em 2019.
9.3. Informações para o dia das atividades/avaliações com os candidatos
•

Documentação a ser apresentada no dia das atividades:
o Comprovante de inscrição impresso a partir do Sistema On-line de Inscrição, com foto 3 x
4 colada;
o Documento de identidade com foto (a ser apresentado ao aplicador da prova);
o Cópia da Certidão de Nascimento (documento insubstituível);
o Boletim Escolar de 2017 e Boletim Escolar de 2018 com a 2a Etapa concluída, para
candidatos a partir do 2o Ano do Ensino Fundamental (o candidato que não entregar os
boletins não será classificado);
o Declaração de Escolaridade original, na qual conste a série que o candidato cursa
atualmente.
Obs.: grampear os documentos.

•

O candidato deverá trazer um estojo com lápis, borracha, régua, caneta azul ou preta.

•

O lanche será fornecido pelo Colégio.

9.4. Informações complementares
•

O número de vagas oferecido para novos alunos/2019 está vinculado à renovação de
matrícula de alunos veteranos, estrutura organizacional e funcional do Colégio e às decisões
da Diretoria.

•

Faz parte do processo de admissão de alunos o agendamento de entrevistas com pais
e/ou responsáveis, por parte da Coordenação Pedagógica e/ou Orientação Educacional,
sempre que julgarem necessárias;

•

Os candidatos ao 6o, 7o, 8o e 9o Anos do Ensino Fundamental e 1o, 2o e 3o Anos do Ensino
Médio serão classificados de acordo com a nota obtida nas provas e análise do boletim da
escola de origem, até o preenchimento das vagas, devendo o candidato obter o mínimo de
60% dos pontos distribuídos nas provas;

•

Candidatos que não apresentarem o boletim da escola de origem estarão automaticamente
desclassificados do processo seletivo;

•

Terá a prova anulada o candidato que:
a) estiver portando celular ou outro equipamento eletrônico no momento da realização da
atividade;
b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida
no processo de aplicação das provas;
c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em
comportamento indevido durante a realização das provas;
d) se comunicar, durante as provas, com outro participante;
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e) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em
qualquer etapa da prova;
f) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização da prova;
g) ausentar-se da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES a qualquer
tempo.
10.

Disposições Finais
10.1 Normas complementares que vierem a ser publicadas pelo Colégio Santa Dorotéia serão
incorporadas, para todos os efeitos, a este Edital.
10.2 Para conhecimento público, o presente Edital está disponível no site do Colégio.
10.3 Em caráter de excepcionalidade, por motivo de força maior ou qualquer outro fato que impeça
a realização das inscrições via internet ou mesmo das atividades previstas no cronograma
deste Edital, o Colégio Santa Dorotéia reserva-se o direito de cancelar ou alterar
procedimentos e programações, de modo a viabilizar o Processo de Admissão e Seleção de
Alunos.
10.4 Caberão à Direção do Colégio a análise e resolução de casos omissos neste Edital.
Belo Horizonte, 28 de agosto de 2018.

Ir. Maria do Carmo de Albuquerque
Diretora Geral
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