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EDITAL DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2022 

 

A Diretora Geral do Colégio Santa Catarina de Sena -ANBEAS, no uso de suas 

atribuições legais, e em consonância com a legislação em vigor, divulga e estabelece as 

regras e orientações necessárias para o ingresso e processo de admissão de novos 

estudantes para o ano letivo de 2022, de acordo com o exposto abaixo. 

 

1. REQUISITOS PARA INGRESSO 

 

1.1. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

1.1.1 As vagas serão disponibilizadas de acordo com a oferta em cada turno. Para o 

preenchimento de vaga, serão considerados o desempenho do candidato nos critérios 

avaliados:  

 

Educação Infantil 

 a idade mínima exigida legalmente; 

 a dinâmica com as crianças; 

 a entrevista com os pais. 

 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 análise do boletim escolar; 

 entrevista; 

 teste de conhecimento nas áreas de Língua Portuguesa (incluindo produção textual) e 

Matemática. 

 

1.1.2 - As vagas para novos estudantes são definidas de acordo com a disponibilidade das 

turmas, possibilidade de espaço físico, demandas e decisões internas. 
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1.2 – IDADE 

1.2.1 - Como requisito para ingresso de admissão, os candidatos devem comprovar que se 

enquadram nos limites de idade dispostos em lei e regulamentos, mediante apresentação da 

respectiva documentação, de acordo com os segmentos abaixo. 

 

Educação Infantil 

 Maternal – Ter 2 anos completos até 31/03/2022; 

 Nível I – Ter 3 anos completos até 31/03/2022; 

 Nível II – Ter 4 anos completos até 31/03/2022; 

 Nível III – Ter 5 anos completos até 31/03/2022. 

 

1º Ano do Ensino Fundamental 

 Ter 6 anos completos até 31/03/2022. 

 

1.2.2 – Para as demais séries e segmentos de ensino não há requisito de idade mínima. 

 

2. PROCESSO DE ADMISSÃO 

 

2.1 – DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

2.1.1 - O processo de admissão de novos alunos para o ano letivo de 2021 estará aberto a 

partir do dia 02 de setembro de 2021. 

 

2.1.2 - Os candidatos interessados devem realizar uma única inscrição, a partir da data 

indicada no item 2.1.1 até – (dispor o último dia), através do seguinte site: www.cscs.com.br 

 

2.2 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

2.2.1 - Para participar do processo de admissão, os candidatos deverão apresentar e anexar 

ao sistema à documentação (PDF) conforme disposto abaixo, de acordo com os níveis e 

segmentos de ensino, e também observar as regras atinentes a cada nível. 
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Educação Infantil 

 Certidão de nascimento, RG e CPF (aluno); 

 01 Foto atual 3X4 do candidato; 

 Comprovante de endereço do aluno;  

 Relatório de desenvolvimento 2021 (Ed. Infantil); 

 RG e CPF (Pai, Mãe e Responsável financeiro); 

 

Ensino Fundamental 

 Certidão de nascimento, RG e CPF (aluno); 

 Cópia do boletim escolar (com o resultado até a presente data); 

 01 Foto atual 3X4 do candidato; 

 Comprovante de endereço do aluno;  

 RG e CPF (Pai, Mãe e Responsável financeiro); 

 

Ensino Médio 

 Certidão de nascimento, RG e CPF (aluno); 

 Cópia do boletim escolar (com o resultado até a presente data) 

 01 Foto atual 3X4 do candidato; 

 Comprovante de endereço do aluno;  

 RG e CPF (Pai, Mãe e Responsável financeiro). 

 

2.2.2 – A qualquer momento pode ser solicitada a documentação original apresentada na 

inscrição do processo de admissão. 

 

2.2.3 – A exatidão nas informações prestadas no cadastro eletrônico é de responsabilidade 

única do representante legal. Os casos de preenchimento incorreto ou incompleto acarretarão 

a não efetivação da inscrição. 

 

2.2.4 – Devem-se observar os requisitos específicos a cada segmento e nível de ensino 

disposto acima. 

 

2.2.5 – A análise da documentação acima disposta será realizada em até 07 dias após a 

efetivação da inscrição. 

 



COLÉGIO "SANTA CATARINA DE SENA" 
ASSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANBEAS 

Resolução n.º 387/94 - Resolução da Educação Infantil Resolução n.º 244/97 - 
Reconhecimento do Ensino Fundamental Resolução n.º 863/96 - Reconhecimento do Ensino 

Médio 

CNPJ - 06.845.408/0004-93. 

Avenida Nazaré, 1016, Cep. 66035-145 – Bairro – Nazaré - - Belém-Pará 

Contato:  Fone: 33212600 – e-mail: santacatarina@cscs.com.br/ secretaria@cscs.com.br  

 

2.3 – DAS AVALIAÇÕES 

Os candidatos farão o teste avaliativo apenas na modalidade presencial, atendendo às 

seguintes regras e critérios, de acordo com os segmentos e turmas, como segue abaixo: 

 

Educação Infantil 

 

 02/10 - 10h às 10h30 ou 10h30 às 11h; 

 30/10 - 9h às 10h ou 10h30 às 11h30; 

 20/11 - 9h às 10h ou 10h30 às 11h30; 

 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 30/10 - 8h30; 

 20/11 - 8h30; 

 04/12 - 8h30; 

 

OBS: Em anexo ao presente edital seguem os objetos de conhecimento que serão cobrados 

nas avaliações. 

 

2.4 – DO RESULTADO 

2.4.1 - Os resultados serão divulgados na sexta-feira seguinte à dinâmica /teste avaliativo, por 

meio de consulta individual (para os candidatos que realizarão de forma on-line), no site oficial 

do colégio: www.cscs.com.br. Terá validade somente para o ano letivo de 2022. 

 

Educação Infantil: 

 Alunos aptos na dinâmica realizada no dia 02/10: 11.10.2021; 

 Alunos aptos na dinâmica realizada no dia 30/10: 08.11.2021; 

 Alunos aptos na dinâmica realizada no dia 20/11: 29.11.2021. 

 

Ensino Fundamental e Médio: 

 Alunos aprovados na entrevista e nos testes realizados no dia 30 de outubro: 08.11.2021; 

 Alunos aprovados na entrevista e nos testes realizados no dia 20 de novembro: 

29.11.2021; 

 Alunos aprovados na entrevista e nos testes realizados no dia 04 de dezembro: 

13.12.2021. 
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2.4.2 - Não haverá divulgação de notas, pontuação ou ordem de classificação dos estudantes 

no processo avaliativo. 

 

2.5 – DAS MATRÍCULAS 

2.5.1 - As matrículas serão efetivadas nas seguintes datas: 

 

Educação Infantil: 

 Alunos aptos na dinâmica realizada no dia 02/10: 14 e 16/10/2021; 

 Alunos aptos na dinâmica realizada no dia 30/10: 11, 12 e 13/11/2021; 

 Alunos aptos na dinâmica realizada no dia 20/11: 01, 02 e 03/12/2021. 

 

Ensino Fundamental e Médio: 

 Alunos aprovados na entrevista e nos testes realizados no dia 30 de outubro: 17, 18 e 

19/11/2021. 

 Alunos aprovados na entrevista e nos testes realizados no dia 20 de novembro: 06, 07 e 

09/12/2021. 

 Alunos aprovados na entrevista e nos testes realizados no dia 04 de dezembro: 20, 21 e 

22/12/2021. 

2.5.2 - A garantia das vagas dos candidatos aprovados está condicionada a realização da 

matrícula e da confirmação de pagamento do boleto referente à 1ª parcela da anuidade 

escolar. 

 

2.5.3 – A matrícula deverá ser efetivada com a assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais, e deverá se ater e observar a todas as normas e regras do referido 

instrumento. 

 

 

Belém/PA, 01 de setembro de 2021. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

DIRETORA COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA 


