
 

  CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MODERNA 

                                   Regulamento do Processo de Admissão 

                                      Ano letivo de 2022   

 

O JARDIM DE INFÂNCIA ALGODÃO DOCE / CIEM é um estabelecimento de ensino particular, 

fundado em 22 de fevereiro de 1988, que tem como objetivo proporcionar um ensino de excelência, 

com condições de aprendizagem significativa para a formação de indivíduos com pensamento 

crítico, preparados para enfrentar desafios, éticos, felizes e capazes de atuar na sociedade como 

agentes responsáveis e transformadores, que venham a contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e igualitária, com respeito à diversidade humana. 

O candidato a ser aluno do CIEM precisa passar pelo processo avaliativo, que consta de 3 (três) 

provas escritas (Português / Redação / Matemática), para ingressar do 2º ao 7º ano do Ensino 

Fundamental. 

Para acesso ao 1º ano do Ensino Fundamental, a avaliação será através de atividades, próprias para 

faixa etária do aluno, que possibilitem avaliar diferentes aspectos do conhecimento. Para participar 

do processo de avaliação do 1º ano do Ensino Fundamental, o candidato deverá ter 6 anos 

completos até 31 de março de 2022. 

 

1- Inscrições 

1.1 – Período de 08 a 19 de outubro. 

1.2 – Local e horário: Secretaria da escola, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 16h. 

Por telefone: (21) 96469-5408. 

1.3 – Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais). O pagamento poderá ser realizado via boleto (que 

será enviado para o e-mail do responsável) ou por PIX, através da chave 36455632000197 (CNPJ). 

1.4 – A taxa de inscrição não será devolvida sob nenhuma hipótese. 

1.5 – O não pagamento da taxa de inscrição implicará no cancelamento da mesma.  

1.6 – O comprovante de pagamento deverá ser enviado para a secretaria da escola pelo Whatsapp 

(21) 96469-5408, com o nome COMPLETO do candidato. 

1.7 – A confirmação da inscrição será enviada para o WhatsApp do responsável, dia 19/10. Caso 

não receba, entrar em contato com a secretaria da escola.  

 

 

 

 

 

 



 

2- Calendário de realização das Atividades de Avaliação 

2.1 – 1º ano do Ensino Fundamental: dia 22/10, das 14h às 16h. 

2.2 – 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental: dia 23/10 (Português, Redação e Matemática), das 9h às 

12h.  

2.3 – Não haverá revisão das avaliações. 

2.4 – As Atividades de Avaliação não serão aplicadas em outra data. O não comparecimento do 

candidato implicará na perda da vaga. Nesse caso, a taxa de inscrição também não será devolvida. 

 

3- Material necessário para a realização das avaliações 

3.1 – Os candidatos às vagas deverão trazer: 

 1º ano – lápis preto, lápis de cor, borracha e apontador. 

 2º ao 7º ano – lápis preto, borracha e apontador. 

 Todos os candidatos deverão trazer garrafa com água. 

 Todos os candidatos deverão apresentar, ANTES DA PROVA, documento com foto. 

 

Obs.: Não será permitido ao candidato utilizar, durante as avaliações, celular, calculadora ou 

qualquer equipamento eletrônico.   

 

4– Vagas oferecidas 

Anos Turno da manhã Turno da tarde 

1º ano 07 vagas 21 vagas 

2º ano 07 vagas 21 vagas 

3º ano 14 vagas 22 vagas 

4º ano 11 vagas 14 vagas 

5º ano 11 vagas 23 vagas 

6º ano 03 vagas 25 vagas 

7º ano 18 vagas 18 vagas 

 

5- Critérios para aprovação 

5.1 – O preenchimento das vagas disponibilizadas para cada ano obedecerá ao critério de 

classificação. 

5.2 – O candidato às vagas do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental deverá obter pontuação geral 

maior ou igual a 70% das questões, em todas as avaliações realizadas. 

5.3 – Os resultados dos candidatos ao 1º ano do Ensino Fundamental serão baseados nos critérios 

específicos que orientarão a avaliação do seu desempenho nas atividades realizadas, transformados 

numa pontuação, a fim de estabelecer a escala decrescente de classificação. 

 



 
 

6- Divulgação dos resultados 

6.1 – A lista com os resultados estará disponível no site da escola, dia 05/11/2021. 

6.2 – Os resultados serão divulgados em ordem numérica de inscrição, preservando o sigilo na 

identificação do candidato, com a denominação APROVADO, APROVADO AGUARDANDO 

VAGA ou NÃO APROVADO. 

 

 

7- Entrevistas 

7.1 – Após a divulgação do resultado, será agendada uma entrevista com os responsáveis e a 

coordenação pedagógica de cada segmento. O objetivo dessa entrevista é conhecer a vida escolar 

do aluno e estabelecer o primeiro vínculo entre o Colégio e a família. 

7.2 – O responsável que desejar conhecer a escola, antes da realização do processo de avaliação, 

poderá agendar uma visita por telefone. 

 

 

8- Matrículas dos aprovados 

8.1 – Para efetivar a matrícula é necessário o agendamento por telefone. 

8.2 – O período de matrícula será de 08 a 12/11. Após essa data, a vaga será disponibilizada para os 

demais aprovados, de acordo com a pontuação e a disponibilidade de cada turma. 

8.3 – Local e horário: Secretaria da escola, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 16h. 

8.4 – Documentos necessários: 

● Cópia autenticada da certidão de nascimento;  

● Cópias autenticadas do CPF e RG dos responsáveis; 

● Cópia da carteira de vacinação; 

● 3 fotos 3x4 (recentes e identificadas no verso); 

● Declaração de escolaridade (exceto para os alunos que serão matriculados no 1º ano); 

● Cópia do comprovante de residência do aluno e do responsável financeiro (quando não coincidir). 

● Atestado médico (original e recente) que comprove aptidão para a prática de Educação Física - 

Lei nº 6545 de 02/10/2013; 

● Exame visual e audiométrico (para todos os candidatos); 

● Grupo sanguíneo com fator RH (para todos os candidatos, por exigência do Censo Escolar anual 

do MEC). 

 

 

             

 



 
 

9- Observações 

9.1 – O Histórico Escolar com a carga horária (2º ao 7º ano) deverá ser apresentado antes do início 

do ano letivo de 2022. 

9.2 – O pagamento da 1ª parcela da anuidade de 2022 deverá ser efetuado no ato da matrícula. Não 

aceitamos cartão de crédito/débito. 

9.3 – O processo de admissão descrito neste Edital somente terá validade para matrícula referente 

ao ano letivo de 2022. 

9.4 – O programa, para cada ano de escolaridade, está disponível no site.  

9.5 – O candidato deverá acessar o programa de acordo com o ano que está cursando em 2021. 

 

Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2021. 

 


