
 
 

EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS DO COLÉGIO IMACULADO 

CORAÇÃO DE MARIA – RIO DE JANEIRO – 2022  

 

A Diretoria do Colégio Imaculado Coração de Maria – Rio de Janeiro, representada por Susete 

Maria da Silva Vieira Parreira, no uso das suas atribuições regimentais, e, em consonância com a 

legislação em vigor, torna pública as normas regentes para o Processo de Admissão de Novos Alunos 

para o ano de 2022. 

 

 1. Do período de inscrição  

 

As inscrições para o Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano letivo de 2022 estarão abertas 

no período de 25/10/2021 a 04/11/2021.  

 

1.1 – O cadastro das inscrições será feito, exclusivamente, pela internet no website: www.cicm.com.br. 

Os dados do candidato no cadastro de inscrição deverão estar completos (nome e sobrenome, 

nome do pai e da mãe, data e local de nascimento do candidato) de acordo com a Certidão de 

Nascimento. 

 

1.2 – As vagas serão preenchidas considerando o resultado das avaliações, conforme critérios definidos 

pelo Colégio. 

 

1.3 – O candidato que não obteve aprovação no primeiro processo de admissão (02/10/2021), NÃO 

poderá participar do segundo processo neste ano de 2021. 

 

2. Taxa de Inscrição  

 

2.1 - O valor da taxa de inscrição para o Processo de Admissão de novos alunos para o ano letivo de 

2022 é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a ser pago em qualquer agência bancária ou casa lotérica. 

 

2.2 - Caso o candidato não compareça no dia da avaliação, NÃO haverá reembolso da taxa de inscrição.

  

2.3 - Os candidatos oriundos de parcerias comprovadas estarão isentos da taxa de inscrição. 

 

3. Dos procedimentos para a inscrição  

 

3.1- Após o preenchimento do cadastro, o site informará, automaticamente, a data e o horário da atividade 

avaliativa.  

 

3.2 - A documentação solicitada e descrita abaixo, deverá ser encaminhada por meio digital, até o dia 

04/11/2021 para os e-mails: secretaria@cicm.com.br, secretaria1@cicm.com.br. 

 

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

cursando (exigência destinada a partir do 1º ano do Ensino Fundamental);  

• Uma foto 3x4 atual; 

• Certidão de Nascimento; 

• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

http://www.cicm.com.br/
mailto:secretaria@cicm.com.br
mailto:secretaria1@cicm.com.br


3.3 - O candidato que não enviar a documentação exigida para o Processo de Admissão será considerado 

DESISTENTE.  

 

4. Das Vagas  

 

4.1 - Serão oferecidas vagas nos segmentos:  

 

• Educação Infantil: Berçário II (com 1 ano completo até 31/03/2022)  - Manhã e Tarde 

• Educação Infantil: Maternal I (com 2 anos completos até 31/03/2022)  - Manhã e Tarde  

• Educação Infantil: Maternal II (com 3 anos completos até 31/03/2022)  - Manhã e Tarde  

• Educação Infantil: Pré-Escola I (com 4 anos completos até 31/03/2022)  - Manhã e Tarde  

• Educação Infantil: Pré-Escola II (com 5 anos completos até 31/03/2022) - Manhã e Tarde  

• Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano - Manhã e Tarde 

6º ao 9º ano  - Manhã 

• Ensino Médio: 1ª à 3ª série - Manhã e à tarde (com aulas vespertinas em alguns dias). 

 

 

4.2 - Média estabelecida para aprovação 

 

Para os segmentos do Ensino Fundamental e Ensino Médio o candidato, para ser aprovado, deverá 

conseguir o mínimo de 60% dos pontos distribuídos na avaliação.  

 

5. Da Reunião com Responsáveis  

 

5.1- A diretoria do Colégio Imaculado Coração de Maria receberá pais e/ou responsáveis para conversar 

sobre a filosofia e as etapas do projeto pedagógico do colégio, além de convidá-los para visitarem suas 

dependências, enquanto os filhos (candidatos) realizam as avaliações. 

     

6. Das Avaliações  

 

A avaliação será realizada presencialmente no dia 06/11/2021 no período de 8h às 12h.  

 

6.1 - Conteúdo das Avaliações  

Os conteúdos estão disponíveis no site do Colégio (www.cicm.com.br). 

 

6.1.1 - Educação Infantil  

Os candidatos às vagas realizarão atividades específicas (lúdicas, de caráter socializante, interativas 

e de sondagem)  

 

As atividades serão norteadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), avaliando cada Campo 

de Experiência:  

• Traços, sons, cores e formas  

• O eu, o outro e o nós  

• Escuta, fala, pensamento e imaginação  

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

• Corpo, gesto e movimento  

 

6.1.2 – Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

Os candidatos realizarão, além de atividades lúdicas, avaliações de Língua Portuguesa, Produção de 

Texto (do 2º ao 5º ano), Leitura e interpretação de texto e Matemática com o objetivo de avaliar as 

competências básicas de acordo com os estudos do ano que estão cursando em 2021. 

 

http://novosite.ssps.org.br/public.asp?4089-33529


6.1.3 – Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano)  

Os candidatos realizarão avaliações de Língua Portuguesa, Produção de Texto, Matemática e 

Conhecimentos Gerais, com o objetivo de avaliar as competências básicas nas diversas áreas do 

conhecimento, de acordo com os estudos do ano/série que estão cursando em 2021.  

O aluno realizará uma avaliação de Inglês, pois o Colégio adota uma organização de turmas por 

nivelamento.  

 

6.1.4 – Ensino Médio   

Os candidatos realizarão avaliações de Língua Portuguesa, Produção de Texto, Matemática, 

Conhecimentos Gerais e Ciências da Natureza, com o objetivo de avaliar as competências básicas nas 

diversas áreas do conhecimento, de acordo com os estudos do ano/série que estão cursando em 2021.  

O aluno realizará uma avaliação de Inglês, na 1ª série do Ensino Médio, pois o Colégio adota 

uma organização de turmas por nivelamento. 

 

Observações: 

 

1ª) Todos os alunos do Maternal II ao 9º ano do Ensino Fundamental, automaticamente farão parte 

do Programa Bilíngue adotado pelo Colégio e chancelado por Cambridge University Press. 

 

2ª) As avaliações do Processo de Admissão são documentos da Escola e não caberá recurso de 

revisão de provas.  

 

7 - Resultado do Processo de Admissão  

 

7.1 - O resultado do Processo de Admissão será encaminhado para os e-mails dos pais e/ou responsáveis 

dos candidatos cadastrados no ato da inscrição, na data abaixo:  

 

Data do Processo de Admissão Data do Resultado 

06/11/2021 16/11/2021 

 

7.2- O resultado relativo ao Processo de Admissão de Novos Alunos somente terá validade para iniciar o 

ano letivo de 2022, após a efetivação da matrícula. 

 

 

8 - Da Matrícula  

 

O candidato aprovado no processo de admissão, para efetivar a matrícula a terá que seguir os 

seguintes passos: 

 

1º- Efetuar o pagamento da 1ª parcela de 2022 que estará disponível no mesmo site onde foi realizada a 

inscrição. 

 

2º- Após a compensação do pagamento, acessar no mesmo site os documentos de matrícula (Contrato, 

Termo Aditivo, Requerimento de Matrícula e outros). 

 

8.1 - Efetivação da Matrícula 

 

Toda a documentação do processo de matrícula de novos alunos deverá ser entregue na secretaria, 

conforme orientação na circular de resultado da avaliação. 

 

 



9 - Disposições Finais  

 

9.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos e homologados pela Diretoria do Colégio Imaculado 

Coração de Maria;  

 

9.2 - Para conhecimento público, o presente Edital está disponível na internet no endereço eletrônico 

www.cicm.com.br.  

 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021. 

 

 

_________________________________ 

Susete Maria da Silva Vieira Parreira 

Diretora Educacional 


