
 

VENHA CONHECER COMO UMA ESCOLA VIVA PARTICIPA DE SUAS CONQUISTAS ! 

      O Coração de Maria acredita que a melhor maneira de educar é desenvolver habilidades em alto nível 

nas dimensões intelectual, emocional e social. O Colégio tem plena confiança em sua visão sobre a 

educação, com a qual harmoniza a dimensão humana e o desempenho pedagógico, utilizando as 

melhores metodologias para o aprendizado. 

      A expressão “A Educação pulsa na gente” fortalece nosso compromisso permanente de formar 

indivíduos preparados para o mundo, com capacidade de progredir continuamente por meio de uma 

formação atual e humana. Estamos em constante evolução para seguir adiante. 

CLIQUE AQUI E CONHEÇA AS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO. 

CLIQUE AQUI E FAÇA UM TOUR VIRTUAL. 

 

PROCESSO DE ADMISSÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

 DATA DA AVALIAÇÃO: 02/10/2021 – das 8h às 12h; 

 O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO PODERÁ SER EFETUADO NO DIA DA AVALIAÇÃO; 

 Todas as avaliações serão realizadas PRESENCIALMENTE. 

 

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

      Os conteúdos programáticos serão disponibilizados no site do Colégio. 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS. 

 

ROTEIRO PARA O DIA DA AVALIAÇÃO 

 A recepção do Colégio estará aberta a partir das 7h30; 

 Os alunos e seus responsáveis entrarão para receberem seus crachás e se deslocarem para o pátio 

interno, sempre acompanhados pelos funcionários do Colégio; 

 No pátio interno conhecerão a equipe que coordenará o processo de admissão e, às 8h, serão 

encaminhados às salas de aula para efetuarem as avaliações; 

 Enquanto os candidatos realizam as avaliações, os responsáveis serão encaminhados para uma 

conversa com a equipe gestora do Colégio para conhecerem um pouco mais da proposta 

pedagógica. Em seguida, terão a possibilidade de visitarem as dependências da escola. 

http://www.novosite.ssps.org.br/public.asp?432-499-estrutura-fisica
http://coracaodemariaescolaviva.com.br/#tourvirtual
http://novosite.ssps.org.br/novosite/public.asp?4089-33450
http://novosite.ssps.org.br/novosite/public.asp?4089-33450


DOCUMENTAÇÃO 

    A documentação solicitada e descrita abaixo deverá ser encaminhada por meio digital até às 14h do dia 

01/10/2021 para o e-mail secretaria@cicm.com.br ou secretaria1@cicm.com.br. 

 1 foto 3x4; 

 Declaração de escolaridade ou boletim atualizado período/ano/série que o candidato está 

cursando (exigência destinada a partir do 1° ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais); 

 Certidão de nascimento; 

 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

CURSOS OFERECIDOS 

 Educação Infantil 

Turno Manhã: 7h30min às 12h; 

Tarde: 13h às 17h30min. 

 Ensino Fundamental Anos Iniciais (1° ao 5° ano) 

Turno Manhã: 7h30min às 12h e/ou 12h50min; 

Turno Tarde: 13h às 17h30min e/ou 18h20min. 

 Ensino Fundamental Anos Finais (6° e 7º anos) 

Turno Manhã: 7h às 11h40min e/ou 12h30min. 

 Ensino Fundamental Anos Finais (8º e 9º anos) 

Turno Manhã: 7h às 12h30min; 

Retorno à tarde, em alguns dias da semana. 

 Ensino Médio 

Turno Manhã: 7h às 12h30min; 

Retorno à tarde, em alguns dias da semana. 

 Sistema Semi-Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1° ao 5° ano) 

Turno Tarde: 12h às 18h (sem jantar); 

12h ás 19h (com jantar). 

 

 


