
  

 

 

 

                      
 
 

PROCESSO DE ADMISSÃO ALUNOS NOVOS 2018 

EDITAL 
 

A Diretora do COLÉGIO SANTO ANTÔNIO, torna público o presente Edital, com normas, rotinas e 

procedimentos para seu Processo de Admissão de Alunos Novos. Faz saber que estarão abertas as 

inscrições para o ingresso da Educação Infantil (Pré - I e Pré - II) ao 7º Ano de Escolaridade, no período 

de 02 de outubro a 27 de novembro de 2017. 

Faz saber também que o COLÉGIO SANTO ANTÔNIO, Instituição de ensino regular, possui em sua 

matriz curricular os conteúdos da base nacional comum, sendo a organização curricular dividida em 

séries regulares respeitando a promoção e a matrícula nas idades corretas. Atendendo a legislação 

educacional vigente.  

  

1- DOS TURNOS E HORÁRIOS 

O COLÉGIO SANTO ANTÔNIO, funciona em dois turnos: manhã e tarde, tendo suas Séries/Anos 

distribuídas da seguinte forma: Pré I,  Pre II e 1º Ano em ambos os turnos; 2º  ao 5º Ano somente à tarde 

e 6º ao 9º Ano somente pela manhã . 

 

2- DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1- O resultado do processo será válido apenas para o preenchimento das vagas oferecidas para o 

ano letivo de 2018. 

2.2- Para candidatos à vaga da Educação Infantil e 1º Ano serão aceitas inscrições de crianças que 

completarem a idade mínima permitida: para o Pré I, completar 4 anos até 31 de maio de 2018; para 

o Pré II, completar 5 anos até 31 de maio de 2018, e para o 1º Ano de Escolaridade, completar 6 

anos até 30 de junho de 2018. 

2.3-  Previsão de vagas para: Pré I – 80 (oitenta) vagas, sendo 40 (quarenta) vagas para o turno da 

manhã e 40 (quarenta) vagas para o turno da tarde; Pre II – 58 (cinquenta e oito) vagas, sendo 30 

(trinta) vagas para o turno da manhã e 28 (vinte e oito) vagas para o turno da tarde. 

2.4- Quanto ao número de vagas para o Ensino Fundamental - 1º ao 8º Anos não há previsão posto 

que estas serão disponibilizadas de acordo com a formação de turmas para 2018.   

 

3- DA INSCRIÇÃO 

3.1 Pelo acesso à Internet, no endereço eletrônico www.colegiosantoantoniorj.com.br, no período 

de 02/10 a 27/11/2017, o Responsável poderá fazer o cadastro do pretendente à vaga, sendo 

que a inscrição somente será efetivada conforme item  3.4; 

3.2 Presencial, no colégio, no horário de 13h30min até 15 horas, conforme período determinado 

acima; 

3.3 Documentos necessários para a inscrição: 

 CPF e Identidade do RESPONSÁVEL FINANCEIRO, 

 CPF e Identidade do Responsável Pedagógico (caso seja diferente do Responsável 

Financeiro), 

 Certidão de Nascimento do candidato à vaga. 
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3.4 Para efetivação da inscrição on line, um Responsável pelo candidato deverá comparecer ao Colégio 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da data do cadastro, no horário entre 13h30min às 15 horas. 

Trazer a Certidão de Nascimento Original do candidato, o número de inscrição (gerado ao final do 

cadastro on line) e pagar o valor de R$20,00. Nesta ocasião, o Responsável receberá o conteúdo a 

ser estudado e as datas e horário da entrevista e sondagem do conhecimento. 

3.5 Para Educação Infantil, inscrições enquanto houver vagas. Completadas as vagas, o 

candidato entrará em lista de espera. 

3.6 Os candidatos deverão manter sob sua posse, para eventuais comprovações, o número de 

inscrição do candidato. 

 

4- DA SONDAGEM DE CONHECIMENTOS E ENTREVISTA 

4.1 Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental: entrevista e atividades lúdicos-pedagógicas, 

conforme agendamento recebido na efetivação da inscrição. 

4.2 Para os candidatos de 2º ao 5º Ano, o processo de seleção será dividido em duas etapas: 

 09/12/2017: entrevista e sondagem de Português e Redação, de 8h às 12 horas. Neste dia 

se faz necessário a presença do Responsável para encontro e palestra com a Direção e 

Psicóloga Escolar.  

 16/12/2017: sondagem de Matemática, de 9h às 11 horas. 

4.2.1 Para os candidatos de 6º ao 8º Ano: 

 16/12/2017: entrevista e sondagem de Português, Redação e Matemática, de 8h às 12h. Os 

Responsáveis terão um encontro e palestra com a Direção e a Psicóloga Escolar. 

4.3 Trazer no dia da entrevista o último BOLETIM ESCOLAR recebido neste ano, para uma das 

fases do processo. A não apresentação do mesmo indefere a entrevista. 

4.4 As questões para a Sondagem serão elaboradas com base nos conteúdos (pré-requisitos) anexo a 

este Edital. Os pré-requisitos para sondagem do conhecimento serão entregues também no ato da 

efetivação da inscrição. 

 

5- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 A lista com os nomes dos candidatos selecionados após o processo de seleção, para o 

preenchimento das vagas será divulgada no dia:  

 Do 6º ao 8º Ano: dia 19/12/2017, às 9 horas 

 Do 2º ao 5º Ano: dia 19/12/2017, às 10h30min 

 

6- DA REVISÃO DA SONDAGEM DE CONHECIMENTOS 

Em caso de dúvidas, o Responsável poderá solicitar revisão da Sondagem feita pelo aluno, através de 

requerimento por escrito, na Recepção do Colégio no dia 20/12/2017, no horário de 13h30min às 16 

horas. 

 



 

7- DA MATRÍCULA 

7.1 A matrícula para a Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental será realizada conforme 

agendamento feito no ato da efetivação de Inscrição. 

7.2 A matrícula do 2º ao 8º ano será realizada conforme datas e horários a seguir: 

LOCAL: BIBLIOTECA 

Dia Hora Candidatos 

22/12 
13h às 15h  Para o 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano e 5º Ano 

15h às 17h Para o 6º Ano, 7º Ano e 8º Ano 

 

7.3 O candidato selecionado que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula no prazo estipulado, 

perderá o direito à vaga, não podendo posteriormente pleitear matrícula. 

7.4 A documentação do aluno deverá ser assinada por aquele cujo documentos foram utilizados no 

preenchimento dos formulários (Responsável Financeiro). 

7.5 Por ocasião da MATRÍCULA, o RESPONSÁVEL FINANCEIRO deverá comparecer munido dos seguintes 

documentos: 

1. Original (para conferência) e Cópia legível da Certidão de Nascimento; 

2. Original e cópia dos documentos do Responsável Financeiro e Responsável Pedagógico; 

3. Declaração de Escolaridade/Transferência, que deverá ser substituído pelo Histórico Escolar 

até o dia 28 de fevereiro de 2018; 

4. Três (3) fotos (3x4) recentes; 

5. Apresentar comprovante de pagamento da 1ª parcela/2018; 

 

Obs.: Outros documentos exigidos para determinadas séries, serão pedidos no ato da efetivação 

da inscrição. 

 

 
Duque de Caxias, SETEMBRO/2017 

 
 
 
 
 

CÉLIA VALANDRO 
DIRETORA – 2002020916121 – SEE/RJ 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDÊNCIA 

COLÉGIO SANTO ANTÔNIO 



 

PROCESSO SELETIVO – 2018  

Ensino Fundamental – 2º ao 7º Ano 
 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 1º para o 2º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 

 Ler e interpretar o que lê; 

 Formar frases com sentido lógico; 

 Leitura e escrita de palavras usando todas 
as letras do alfabeto; 

 Reconhecer e aplicar corretamente: nomes 
próprios e comuns; 

 Ditado de palavras e frases. 

 Reconhecer e escrever os números de 1 a 100; 

 Ordem crescente e decrescente; 

 Vizinhos; 

 Pares e ímpares; 

 Dezena, meia dezena; 

 Dúzia, meia dúzia; 

 Centena e meia centena; 

 Compor e decompor numerais (até 100); 

 Armar e efetuar – Adição e subtração (sem 
reserva); 

 Probleminhas (adição e subtração). 

 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 2º para o 3º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Produção de Texto; 

 Gramática Aplicada ao Texto; 

 Dificuldades Ortográficas; 

 Sistema de numeração (1ª classe); 

 Dezena – dúzia – centena; 

 Adição e Subtração com reserva; 

 Multiplicação até 5; 

 Noção de Divisão; 

 Resolução de problemas com até dois cálculos; 

 Identificar hora e meia hora; 

 Noção do nosso dinheiro. 

 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 3º para o 4º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 

 Leitura e Interpretação de Texto; 

 Produção de texto; 

 Gramática Aplicada ao Texto; 

 Dificuldades Ortográficas; 

 Sistema de Numeração Decimal (até a 6ª ordem); 

 As quatro operações fundamentais (incluindo a 
multiplicação e a divisão por até dois algarismos no 
multiplicador e no divisor respectivamente); 

 Resolução de problemas; 

 Sistema Monetário. 

 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 4º para o 5º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 

 Leitura e Interpretação de Texto; 

 Produção de Texto; 

 Gramática Aplicada ao Texto; 

 Dificuldades Ortográficas; 

 Sistema de Numeração Decimal (até a classe dos 
Milhões); 

 As quatro operações fundamentais; 

 Resolução de problemas; 

 Números Fracionários (leitura, tipos de frações, 
representação gráfica, adição e subtração de 
frações homogêneas, fração de um número); 

 Números Decimais (leitura, adição e subtração); 

 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 5º para o 6º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 



 Leitura e Interpretação de Texto; 

 Produção de Texto; 

 Gramática Aplicada ao Texto; 

 Dificuldades Ortográficas. 

 Resolução de problemas; 

 Expressões numéricas envolvendo as 4 

operações e todos os sinais de associação; 

  M.D.C. e M.M.C.  

 Números Fracionários (operações);  

 Números Decimais (operações); 

 Sistema de Medidas (comprimento, massa, 

capacidade). 

 

 

 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 6º para o 7º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 

 Leitura e Interpretação de Texto; 

 Produção de texto; 

 Morfologia: Classes Gramaticais – seu 
papel na construção do texto; 

 Ortografia: Acentuação Gráfica; 

 Fonética: Encontro Consonantal Perfeito e 
Imperfeito 

- Ditongo, Tritongo e Hiato 

- Dígrafos consonantais e vocálicos. 

 Operações com números naturais e decimais; 

 Problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais; 

 Potenciação; 

 Expressões numéricas; 

 Fatoração; 

 M.M.C. / M.D.C; 

 Frações (operações) e problemas; 

 Sistema de Medidas; 
 

 

 

CONTEÚDOS (Pré-requisitos) – 7º para o 8º Ano 

Língua Portuguesa Matemática 

 Morfologia: classes gramaticais na 

construção do texto; 

 Sintaxe: A sintaxe na construção do texto: 

sujeito (classificação) / Predicado nominal 

e verbal / Complementos verbais / Adjunto 

adnominal / Adjunto adverbial; 

 Interpretação e produção de texto. 

 

 Números inteiros; 

 Números racionais; 

 Equações do 1º grau; 

 Sistemas de equações do 1º Grau com duas 

incógnitas c/ decimais e frações; 

 Resolução de problemas; 

 Razão e proporção; 

 Regra de três; 

 Porcentagem. 

 

 


