PROCESSO SELETIVO 2020 EDITAL
O Colégio Batista, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, que
estabelece as diretrizes do processo de preenchimento de vagas para novos alunos nos cursos de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio da Educação Básica para o ano letivo de 2020.
A Direção agradece aos pais e ou responsáveis por incluir esta Escola como potencial parceira
na formação de seu (sua) filho(a). É uma honra saber que escolheram o Colégio Batista e acreditamos
que foi uma decisão decorrente de reflexões, prudência e análise.
Seja bem-vindo (a)!
Solicitamos que observe os procedimentos relacionados a seguir:

IMPORTANTE: As avaliações para o Processo Seletivo não tem finalidade de promover

descontos nas mensalidades e nem bolsas de estudos, o objetivo específico é para o
preenchimento de vagas.
1. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição deve ser feita por meio do site: http://batistanet.com.br/prosel ou diretamente na Secretaria do
Colégio, situada à Rua Dr. Wladimir de Rezende Pinto, 67 – Vila Nogueira – Varginha/MG, no horário de
8h às 17h.

2. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO
2.1 - Fica estabelecido o período de 12 de agosto a 13 de setembro de 2019, para os pais ou responsáveis
efetuarem a inscrição de seus filhos.

3. DAS VAGAS
3.1 - Veja o quadro de vagas previstas para 2020:

Educação Infantil

Ensino
Fundamental I

Ensino Fundamental II

Ensino Médio

Série
Maternal I
Maternal II
1º Período
2º Período

Período
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde

Vagas 2020
13
06

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

Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã

08
12
08
09
04
10
10
03
10

1º Ano

Manhã

05

2º Ano

Manhã

09

3º Ano

Manhã

08

- A inscrição e participação no Processo Seletivo não são garantia de possibilidade de matrícula, pois as
vagas são limitadas.
- A Escola reserva-se o direito de alterar o número de vagas disponíveis para o ano letivo de 2020 após as
matrículas de veteranos.
- Caso não existam vagas disponíveis nas séries pretendidas neste Processo Seletivo, os interessados
poderão deixar os dados para contato na Secretaria do Colégio. Retornaremos caso surjam vagas por não
renovação de matrículas, desistência de novatos e/ou transferências de nossos atuais estudantes.

4. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO
4.1 - Educação Infantil
Os interessados às vagas para o Maternal I e II deverão se inscrever na secretaria e aguardar o contato da
escola para agendamento de entrevista com a Coordenadora Pedagógica.
Candidatos do 1º e 2º períodos participarão de atividades diversificadas no dia e horário apresentados no
quadro abaixo. Durante o desenvolvimento dos trabalhos com as crianças, serão observados os seguintes
aspectos: linguagem oral, linguagem escrita, linguagem corporal e linguagem matemática, com uma
sondagem de aprendizagem de forma lúdica.
No dia da Avaliação, siga as orientações abaixo:
SÉRIE
Maternal I e II
1º e 2º Períodos

DATA/HORÁRIO
Processo via
secretaria
28/09/2019
(Sábado)
8h30

ATIVIDADE

TRAZER NO DIA

-

-

ALUNO: Participará de atividades

lúdicas avaliativas

-

Participarão
de uma reunião de apresentação
da Proposta Pedagógica da Escola
PAIS/RESPONSÁVEIS:

4.2 - Ensino Fundamental (Séries Iniciais e Séries Finais)
O candidato terá 2h para responder a entrevista escrita e avaliação diagnóstica, no dia e horário
apresentados no quadro seguinte.
A Atividade Diagnóstica contemplará habilidades e conceitos fundamentais relativos à leitura, interpretação,
produção textual e conhecimentos da Língua Portuguesa. Na área da Matemática, será verificado o
reconhecimento e a aplicação de conceitos relativos à atual série do aluno.
No dia da Atividade Diagnóstica, os pais e o candidato do Ensino Fundamental deverão seguir as
orientações abaixo:
SÉRIE

DATA/HORÁRIO

1º ao 9º ano
Ensino Fundamental

28/09/2019
(Sábado)
8h30

ATIVIDADE
Responderá a uma
entrevista escrita e a atividades
com questões relativas aos prérequisitos para a série em que
deseja matricular-se
PAIS/RESPONSÁVEIS: Participarão
de uma reunião de apresentação
da Proposta Pedagógica da Escola
ALUNO:

TRAZER NO DIA
● Cópia do último Boletim ou
Relatório Escolar
● Certidão de Nascimento ou
carteira de identidade do aluno
● Estojo completo

Confira abaixo o conteúdo programático que será cobrado nas avaliações:
- Ensino Fundamental I: http://batistanet.com.br/processoseletivo/docs/ens-fundamental1.pdf
- Ensino Fundamental II: http://batistanet.com.br/processoseletivo/docs/ens-fundamental2.pdf

4.3 - Ensino Médio
O candidato terá 2h30min para responder a uma entrevista escrita e as questões relativas aos pré-requisitos
necessários para a série em que deseja matricular-se. Verificaremos o reconhecimento e a aplicação de
conceitos relativos à atual série do aluno.
No dia marcado para a entrevista, o candidato deverá seguir as seguintes orientações:
SÉRIE

DATA/HORÁRIO

1º ao 3º ano
Ensino Médio

28/09/2019
(Sábado)
8h30

ATIVIDADE
Responderá a uma
entrevista escrita e a atividades
com questões relativas aos prérequisitos para a série em que
deseja matricular-se.
PAIS/RESPONSÁVEIS: Participarão
de uma reunião de apresentação
da Proposta Pedagógica da Escola
ALUNO:

TRAZER NO DIA
● Cópia do último Boletim ou
relatório Escolar
● Certidão de Nascimento ou
carteira de identidade do aluno
● Lápis e borracha
● Caneta preta ou azul

Confira abaixo o conteúdo programático que será cobrado nas avaliações:
- Ensino Médio: http://batistanet.com.br/processoseletivo/docs/ens-medio.pdf

5. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO
O candidato será chamado conforme o limite de vagas oferecidas e publicadas no Edital.
A coordenadora adotará critérios de agrupamento produtivo com base nos resultados do Processo Seletivo
e nas normas de inclusão do Regimento do Colégio.
Serão também considerados os seguintes aspectos:
• Resultado do Processo Seletivo
• Normas de inclusão do Regimento da Escola
• Ser irmão(ã) de aluno(a) matriculado(a) no Colégio
• Ser filho(a) ou irmão(ã) de ex-aluno(a) do Colégio
• Ordem por data de inscrição

6. IDADE REFERÊNCIA PARA MATRÍCULA
A data de corte etário, para matrícula inicial na Educação Infantil e Ensino Fundamental, é 31 de março,
definida pela Portaria nº 1.035 de 05/10/2018, conforme quadro abaixo:
NÍVEL DE ENSINO
Educação Infantil
Ensino Fundamental

NOMENCLATURA
Maternal I
Maternal II
1º Período
2º Período
1º Ano

IDADE
2 anos completos até 31/03/2020
3 anos completos até 31/03/2020
4 anos completos até 31/03/2020
5 anos completos até 31/03/2020
6 anos completos até 31/03/2020

7. RESULTADO E MATRÍCULA
Os pais ou responsáveis poderão acessar, no site da Escola, o resultado de seu(ua) filho(a) no dia 14 de
outubro de 2019 a partir das 10h, ou comparecer na secretaria da escola. O resultado não será divulgado
por telefone.

Os candidatos classificados para a Educação Infantil ao 3º Ano do Ensino Médio – realizarão as
matrículas no período de 21 de outubro a 01 de novembro, sendo necessário o cumprimento dos
prazos para garantia da vaga. Após esse período o Colégio disponibilizará as vagas remanescentes
para outros candidatos.

7.1 - Documentos necessários no ato da matrícula:
•

Declaração de Escolaridade emitida pela escola de origem comprovando a série que o aluno está
cursando;

•

Declaração de quitação de débitos da escola anterior;

•

Declaração de Transferência e Histórico Escolar (solicitar e entregar após o término do ano letivo);

•

2 (duas) fotos 3x4 recente;

•

Cópia da Certidão de Nascimento do aluno;

•

Cópia do RG e CPF do aluno (Ensino Médio);

•

Cópia do RG e CPF do responsável financeiro;

•

Cópia do Cartão de Vacinação, específico para alunos da Educação Infantil.

IMPORTANTE: O(A) candidato(a) classificado(a) terá sua vaga assegurada somente se efetivar a matrícula
dentro do prazo estabelecido. Os resultados divulgados não serão passíveis de recurso por parte dos
candidatos.

8. INFORMAÇÕES GERAIS
Caso necessite de outras informações, solicitamos que entre em contato pelo telefone (35) 3221- 1231 (Fixo
e WhatsApp).
Mais uma vez, desejamos boas vindas e esperamos que nosso contato seja o início de um longo percurso.
Atenciosamente,

Colégio Batista de Varginha

Varginha, 12 de agosto de 2019.

