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EDITAL   DO   PROCESSO   DE   ADMISSÃO   DE   NOVOS   ALUNOS   NO   COLÉGIO   SAGRADO   CORAÇÃO  
DE   JESUS    –    BELO   HORIZONTE    –    2021  

 

 A  diretoria  do  Colégio  Sagrado  Coração  de  Jesus  –  Belo  Horizonte,  representada  por  sua               
diretora  geral,  Ir  Maria  de  Fátima  Marques  de  Oliveira,  no  uso  de  suas  atribuições  regimentais  e  em                  
consonância  com  a  legislação  em  vigor,  torna  públicas  as  normas  regentes  para  o  Processo  de  admissão                 
de   novos   alunos   –   2021.  

1.VAGAS   OFERECIDAS  

1.1   Serão   oferecidas   vagas   nos   segmentos:  

a) Educação   Infantil:   Infantil   I   (crianças   nascidas   a   partir   de   31/3/   2020   até   31/10/2020)  
b) Educação   Infantil:   Infantil   II   (   2   anos   -   crianças   nascidas   até   31/3/2019)  
c) Educação   Infantil:   Infantil   III   (   3   anos   -   crianças   nascidas   até   31/3/2018)  
d) Educação   Infantil:   Infantil   IV   (   4   anos   -   crianças   nascidas   até   31/3/2017)  
e) Educação   Infantil:   Infantil   V(   5   anos   -   crianças   nascidas   até   31/3/2016)  
f) Ensino   Fundamental:   1º   ao   9º   ano  
g) Ensino   Médio:   1ª   à   3ª   série  

2.   DO   PERÍODO   E   DO   LOCAL   DE   INSCRIÇÃO  

2.1  As  inscrições  para  o  Processo  de  admissão  de  novos  alunos  para  o  ano  letivo  de  2021 ‒                   
Educação  Infantil,  Ensino Fundamental  e  Ensino  Médio  para  o  ano  de  2021,  estarão  abertas  a                
partir   do   dia   17   de   agosto   de   2020   até   o   dia   16   de   setembro.  

2.2   O   candidato   deverá   realizar   a   sua   inscrição    pela   internet,   no    website     www.cscjbh.com.br .  

    3.   DA   TAXA   DE   INSCRIÇÃO  

3.1  Excepcionalmente  este  ano,  por  causa  da  pandemia  do  Covid  19,  não  será  cobrada  a  taxa  de                  
inscrição.  

   4.   DOS   PROCEDIMENTOS   PARA   A   INSCRIÇÃO  

4.1  Após  o  preenchimento  do  cadastro,  o  responsável  receberá  automaticamente  por email  a  data               
e   o   horário   da   atividade   avaliativa.  

4.2  A  documentação  solicitada  e  descrita  a  seguir  deverá  ser  digitalizada  e  enviada  para  o                
endereço  de  e-mail secretaria@cscjbh.com.br ,  no  prazo  máximo  de  três  dias  úteis  após  a              
realização  do  cadastro.  Caso  não  consiga  anexar  a  documentação  exigida  para  a  inscrição,  o               
responsável  financeiro  poderá  solicitar  orientações  também  no  endereço         
secretaria@cscjbh.com.br .   

5.   DA   DOCUMENTAÇÃO   PARA   INSCRIÇÃO  

5.1   Educação   Infantil   e   1º   ano  

a. Uma   foto   atual   da   criança,   com   fundo   neutro.  
b. Cópia   da   certidão   de   nascimento   da   criança.  

http://www.cscjbh.com.br/
http://www.cscjbh.com.br/
mailto:secretaria@cscjbh.com.br
mailto:secretaria@cscjbh.com.br


c. Declaração  de  escolaridade  da  escola  de  origem,  com  o  número  de  autorização  de              
funcionamento,   no   caso   de   crianças   que   possuam   escolaridade   anterior.  

5.2   Ensino   Fundamental   (2º   ao   9º   ano)   e   Ensino   Médio  

a. Uma   foto   atual   do   candidato,   com   fundo   neutro.  
b. Cópia   da   certidão   de   nascimento   do   candidato.  
c. Declaração  de  escolaridade  da  escola  de  origem,  com  o  número  de  autorização  de              

funcionamento.  
d. Cópia   do   boletim   de   avaliação   final   de   2019   e   2020.  

IMPORTANTE:  o  candidato  que  não  entregar  documentação  exigida  para  o  Processo  de  admissão  será               
considerado   desistente.  

  6.   DAS   ATIVIDADES   PARA   A   ADMISSÃO   NO   ANO   LETIVO   DE   2021  

6.1.   EDUCAÇÃO   INFANTIL  

6.1.1   Diálogo   entre   família   e   escola  

Após  a  confirmação  da  inscrição,  os  pais  deverão  aguardar  o  contato  da  coordenadora  pedagógica               
da  Educação  Infantil,  via e-mail ,  para  agendamento  de  uma  conversa  virtual  entre  os  pais  e/ou                
responsáveis  com  a  coordenadora  pedagógica,  para  falar  sobre  a  proposta  pedagógica  do  segmento              
e   as   expectativas   da   família   com   a   escola.  

6.1.2   Atividade   pedagógica   diagnóstica   

Será  realizada  uma  atividade  pedagógica  virtual  com  as  crianças  candidatas  ao  Infantil  IV  e  V,  para                 
possibilitar   uma   interação   entre   a   criança   e   a   escola.  

A   atividade   obedecerá   a   ordem   a   seguir.   

1º-  O  material  para  a  realização  da  atividade  pelas  crianças  será  entregue  pelo  Colégio  na  residência                 
do   candidato(a),   até   sexta-feira,   dia   18   de   setembro.  

2º-  Encontro  com  a  duração  de  uma  hora,  no  dia  19  de  setembro,  sábado,  às  8  horas,  em  uma  sala                     
de  aula  virtual,  coordenada  por  uma  professora.  Os  pais  e/ou  responsáveis  receberão  o link por                
email    e   deverão   acompanhar   a   criança   durante   todo   o   tempo   da   atividade.   

 3º-  Logo  após  a  conclusão  da  atividade  pela  criança,  os  responsáveis  junto  com  a  criança  deverão                  
se  dirigir  ao  Colégio  e  entregá-la,  até  as  11h  do  mesmo  dia.  Haverá  um  profissional  do  Colégio  para                   
receber  o  material,  sem  a  necessidade  de  que  alguém  da  família  saia  do  carro.  Será  um  pequeno  e                   
agradável   momento   de   interação   entre   família   e   escola.  

6.2.   1º   ANO  

6.2.1.   Diálogo   entre   família   e   escola  

Após  a  confirmação  da  inscrição,  os  pais  deverão  aguardar  o  contato  da  secretaria  do  Colégio,  por                 
e-mail,  para  agendamento  de  uma  conversa  virtual  entre  os  pais  e/ou  responsáveis  e  a  coordenadora                
pedagógica  do  Ensino  Fundamental  anos  iniciais,  a  fim  de  apresentar  a  proposta  pedagógica  do               
segmento   e   falar   sobre   as   expectativas   da   família   com   a   escola.  

 

 



6.2.2   Atividade   pedagógica   diagnóstica  

Será  realizada  uma  atividade  pedagógica,  de  forma  virtual,  com  o  objetivo  de  esclarecer  à  escola                
sobre  a  etapa  em  que  a  criança  se  encontra  no  processo  de  alfabetização  e  conhecimentos                
matemáticos   e,   assim,   realizar   um   acompanhamento   eficiente   desde   o   início   do   ano   letivo.   

A   atividade   obedecerá   a   ordem   a   seguir.   

1º-  O  material  para  a  realização  da  atividade  pelas  crianças  será  entregue  pelo  Colégio,  na                
residência   do   candidato   (a),   até   sexta-feira,   dia   18   de   setembro.  

2º-  Encontro  com  duração  de  uma  hora  no  dia  19  de  setembro,  sábado,  às  8  horas,  em  uma  sala  de                     
aula  virtual,  coordenada  por  uma  professora.  Os  pais  e/ou  responsáveis  receberão  o link por email e                 
deverão   acompanhar   a   criança   durante   todo   o   tempo   da   atividade.   

3º-  Logo  após  a  conclusão  da  atividade  pela  criança,  os  responsáveis  junto  com  a  criança  deverão                 
se  dirigir  ao  Colégio  e  entregá-la,  até  as  11h  do  mesmo  dia.  Haverá  um  profissional  do  Colégio  para                   
receber  o  material,  sem  a  necessidade  de  que  alguém  da  família  saia  do  carro.  Será  um  pequeno  e                   
agradável   momento   de   interação   entre   família   e   escola.  

6.3.   2º   ao   9º   ano   do   Ensino   Fundamental   ao   Ensino   Médio  

6.3.1.  Após  a  confirmação  da  inscrição,  os  pais  e/ou  responsáveis  pelos  candidatos  receberão,              
por  e-mail,  as  informações  sobre  horário  e  forma  de  acesso  à  prova,  que  será  realizada  de                 
maneira  inteiramente  virtual  para  os  alunos  do  7º,  8º,  9º  ano  e  Ensino  Médio.  Os  alunos  do  2º,  3º,                    
4º,  5º  e  6º  ano  farão  provas  impressas,  que  receberão  em  suas  residências,  de  acordo  com  a                  
ordem   a   seguir.  

1º-  O  material  para  a  realização  da  atividade  será  entregue  pelo  Colégio,  na  residência  do                
candidato   (a),   até   sexta-feira,   dia   18   de   setembro.  

2º-  Encontro  com  duração  de  uma  hora  no  dia  19  de  setembro,  sábado,  às  8  horas,  em  uma                   
sala  de  aula  virtual,  coordenada  por  uma  professora.  Os  pais  e/ou  responsáveis  receberão  o               
link para  a  sala  virtual  por email e  deverão  acompanhar  o(a)  filho(a)  durante  todo  o  tempo  da                  
atividade.   

3º  Logo  após  a  conclusão  da  atividade  pelo  candidato,  os  responsáveis  junto  com  o(a)  filho(a)                
deverão  se  dirigir  ao  Colégio  e  entregá-la  até  as  11h  do  mesmo  dia.  Haverá  um  profissional                 
do  Colégio  para  receber  o  material,  sem  a  necessidade  de  que  alguém  da  família  saia  do                 
carro.   Será   um   pequeno   e   agradável   momento   de   interação   entre   família   e   escola.  

6.3.2.  Os  candidatos  às  vagas  do  2º  ao  5º  ano  do  Ensino  Fundamental  realizarão  atividades  que                 
avaliam  habilidades  e  competências  relacionadas  a  conhecimentos  linguísticos,  produção  de           
texto,  leitura,  interpretação  de  texto  e  matemática,  de  acordo  com  o  ano/série  que  estão  cursando                
em   2020.  

6.3.3  Os  candidatos  às  vagas  do  6º  ao  9º  ano  do  Ensino  Fundamental  e  da  1ª  à  3ª  série  do                     
Ensino  Médio  realizarão  atividades  que  avaliam  habilidades  e  competências  relacionadas  a            
conhecimentos   linguísticos,   produção   de   texto,   leitura,   interpretação   de   texto   e   matemática.   

6.3.4.  Os  candidatos  do  6º  ao  9º  ano  realizarão  também  uma  prova  de  língua  inglesa,  para  efeito                  
de  nivelamento,  considerando  que  o  Colégio  adota  enturmação  por  níveis  nas  aulas  de  inglês  em                
seu   curso   regular.  

6.3.5.  Os  conteúdos  programáticos  estarão  disponíveis  no  site  do  Colégio  a  partir  do  dia  17  de                 
agosto.   



6.4. O  Processo  de  admissão  de  novos  alunos  ocorrerá  em  três  ciclos,  sendo  que  os  ciclos  subsequentes                  
ao  primeiro  ocorrerão  com  base  nas  vagas  remanescentes  nas  seguintes  datas:  24/10,  28/11.  Para  as                
séries/anos  nos  quais  as  vagas  se  esgotarem  logo  no  primeiro  ciclo  não  haverá  os  ciclos  posteriores.  Os                  
resultados   serão   divulgados   nos   dias   30/10   e   4/12,   respectivamente.  

7.   DA   CLASSIFICAÇÃO   

7.1.   Os   candidatos   da   Educação   Infantil   e   do   1º   ano   serão   admitidos   segundo   os   critérios   a   seguir.  

a) Por   ordem   de   inscrição.  
b) Entrega   da   documentação   completa.  
c) Participação   dos   pais   e   da   criança   no   momento   de   diálogo   com   a   coordenação   pedagógica.  

7.2  Os  candidatos  do  2º  ao  9º  ano  do  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio  serão  classificados                 
segundo   os   critérios   a   seguir.  

a) Notas  obtidas  nas  avaliações,  devendo  o  candidato  obter  um  mínimo  de  60%  (sessenta  por               
cento)   de   aproveitamento   em   cada   prova.  

b) Análise   dos   boletins   das   escolas   de   origem,   de   2019   e   2020.  
c) É  de  responsabilidade  dos  pais  e/ou  responsáveis  a  realização  da  atividade  avaliativa  no  dia  e                

horário   determinado,   com   presença   registrada   na   sala   de   aula   virtual.  

7.3  As  avaliações  do  Processo  de  admissão  são  documentos  da  escola,  não  cabendo  recurso  de                
revisão   de   provas.  

7.4  Será  eliminado  do  Processo  de  admissão  de  novos  alunos  o  candidato  que,  durante  a                
realização   de   qualquer   uma   das   provas:  

● usar   ou   tentar   usar   meios   fraudulentos   e/ou   ilegais   para   a   execução   das   provas;  
● for  surpreendido  fornecendo  e/ou  recebendo  auxílio  para  a  execução  de  quaisquer  das  provas,              

durante   a   realização   destas.    

8.   ENCONTRO   COM   OS   RESPONSÁVEIS   PELOS   CANDIDATOS  

 8.1  A  diretoria  e  a  coordenação  pedagógica  do  Colégio  Sagrado  Coração  de  Jesus  receberá  os  pais  ou                   
responsáveis  dos  candidatos  da  Educação  Infantil,  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  para               
conhecer  a  filosofia  e  o  projeto  pedagógico  da  escola,  por  meio  de  reuniões  virtuais,  no  dia  17/9/2020,                  
quinta-feira,  às  19  horas  .  Os  pais  e/ou  responsáveis  receberão,  via  email, o  link  de  acesso  a  essas                   
reuniões.   Os   encontros   terão   a   duração   de   1   hora   e   15   minutos.  

9.   RESULTADO   DO   PROCESSO   DE   ADMISSÃO  

9.1  Os  resultados,  APROVADO(A)  /REPROVADO(A),  serão  enviados  para  o  e-mail  indicado  no             
ato   da   inscrição   e   estarão   disponíveis   no   site   da   escola,   no   dia   28/9/2020,   a   partir   das   12h.  

9.2.  Os  resultados  relativos  ao  Processo  de  admissão  de  novos  alunos  somente  terão  validade               
para    iniciar   o   ano   letivo   de   2021,   após   a   efetivação   da   matrícula.  

9.3.  O  candidato  que  não  for  aprovado  no  Processo  de  admissão  de  novos  alunos  na  avaliação  de                  
19/9/20    não   poderá   participar   de   outro   processo   para   2021.  

   10.   MATRÍCULA  

10.1   A    pré-matrícula   para   reserva   de   vagas   em   2020   será   no   período   de   5/10   a   9/10/2020.  

 



   11.   DISPOSIÇÕES   FINAIS  

11.1  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  e  homologados  pela  diretoria  do  Colégio               
Sagrado   Coração   de   Jesus.  

11.2  Para  conhecimento  público,  o  presente  Edital  está  disponível  na  internet  no  endereço              
eletrônico     www.cscjbh.com.br .  

   Belo   Horizonte,   15   de   agosto   de   2020.  

  

  Ir   Maria   de   Fátima   Marques   de   Oliveira  

Diretora   geral  
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