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PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS - EDITAL 2021

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.1 - PERÍODO

A partir do dia 19 de outubro de 2020 até quando houver vaga para o Ensino Fundamental (do 2º ao 9º 
Ano) e Ensino Médio (da 1ª à 3ª Série).

1.2 - TAXA DE INSCRIÇÃO

1.2.1 Para o Processo de Admissão 2021, excepcionalmente, o Instituto Marcos Freitas não cobrará taxa 
de inscrição para alunos novos.

1.3 – VAGAS OFERECIDAS

1.3.1 As vagas serão oferecidas nos seguintes segmentos:

a) Ensino Fundamental Anos Iniciais –  Turno da tarde – do 2º ao 5º Ano.

c) Ensino Fundamental Anos Finais - Turno da manhã – do 6º ao 9º Ano. 

d) Ensino Médio – Turno da manhã- da 1ª à 3ª Série.
 
1.3.2 – As vagas oferecidas serão disponibilizadas conforme descrição no quadro de vagas, disponível na 
Secretaria da escola.

1.3.3 - Critérios para preenchimento das vagas:

Para candidatos do 2º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, as vagas serão preenchidas de 
acordo com a classi�cação na avaliação dos conteúdos (média mínima de 60%).

Para candidatos com necessidades diferenciadas (cognitiva, emocional ou física), será oferecida 01 (uma) 
vaga por turma, de acordo com a disponibilidade para cada série/ano e conforme o quadro de 
vagas/2021, disponível na Secretaria. 

O representante legal pelo candidato com necessidades diferenciadas deverá informar, no ato da inscri-
ção, qual o tipo de di�culdade apresentada e solicitar atendimento especial, registrando a necessidade 
especí�ca para a realização da vivência lúdico-pedagógica e da sondagem pedagógica.

 A Direção do Colégio poderá solicitar o comparecimento do responsável pelo candidato ou novos docu-
mentos para outros esclarecimentos, caso avalie ser necessário.

Prezados Responsáveis
 
Esperamos em Deus que todos estejam com saúde!

A Direção do Instituto Marcos Freitas, de acordo com o seu Regimento Escolar e com a legislação escolar 
em vigor, orienta sobre o Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano de 2021.
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1.4.3 - Critérios para preenchimento das vagas:

1.4 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO ON-LINE

O processo de admissão de alunos novos para 2021 será composto de:

1ºPasso: O responsável �nanceiro deverá preencher a �cha cadastral no link:

Nessa modalidade, o responsável �nanceiro terá a comodidade de inscrever o candidato de forma on-li-
ne, sem a necessidade de comparecer à Secretaria da escola.

2º Passo: Após o preenchimento da Ficha Cadastral, o contratante deverá anexar os seguintes documen-
tos digitalizados (imagem ou PDF):

• Cópia da certidão de nascimento; 
• Boletim escolar do ano de 2019 e/ou 2020 para os alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio;

3º Passo: Ao concretizar a inscrição do candidato via web, o Responsável Financeiro receberá, em seu 
e-mail, orientações e link para a realização da Prova de Admissão.

O representante legal pelo candidato com necessidades diferenciadas, além de apresentar todos os 
documentos citados acima, deverá apresentar também: laudo médico e descrição das limitações ou 
restrições no desempenho das atividades do candidato, emitido por pro�ssional habilitado e laudo/rela-
tório de atendimento especializado, emitido por pro�ssional habilitado, tanto para participar da ativida-
de lúdico-pedagógica ou da avaliação de sondagem quanto para efetivar a matrícula.

2-   AVALIAÇÕES

PARA CANDIDATOS DO 2º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

2.1 Os candidatos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental serão submetidos a uma avaliação em Língua 
Portuguesa e Matemática.

2.2 Os candidatos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio serão submetidos a uma 
avaliação em Língua Portuguesa, Redação e Matemática.

2.3 Os programas das avaliações estão disponíveis no site do Colégio.

2.4   As provas serão realizadas virtualmente, pela plataforma digital Google forms.  Após a con�rmação 
da inscrição, o responsável �nanceiro será informado, antecipadamente, sobre as instruções e regras 
para a realização dessas avaliações, por meio do e-mail cadastrado no sistema. 

As famílias podem e devem dar o suporte necessário aos candidatos no acesso à plataforma e no uso das 
ferramentas, no entanto, devem atuar de forma consciente sem interferir nas respostas dos candidatos. 
A avaliação deverá ser realizada pelo candidato de forma independente, garantindo a veracidade e 
coerência das respostas para que re�itam o desempenho acadêmico do candidato.
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3- CRITÉRIOS E OBSERVAÇÕES 

  Objetos de estudo para as sondagens, do 2º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio 
estarão disponíveis no site do Colégio.

 É muito fácil agendar e realizar a sua prova on-line. Basta preencher a �cha de inscrição, clicar em on-line, 
ler e aceitar o termo de responsabilidade e, então, iniciar a sua prova.
 
A veracidade do resultado da prova on-line será de total responsabilidade do estudante.

O tempo de realização da prova será de até 3(três) horas.

O IMF não se responsabiliza pela falha na realização da prova via internet por motivos de ordem técnica 
dos computadores dos candidatos, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados.

Ocorrendo alguma falha técnica (travamento de sistema, problema com conexão ou de outra natureza) 
no momento de realização da prova, o candidato deverá acessar novamente o link para iniciar outro 
processo seletivo.

Após o início da prova, dentro do tempo estabelecido (3 horas), o candidato não poderá interromper o 
andamento do processo, ou seja, não poderá pausar no tempo determinado.
   
4- DO RESULTADO

4.1  Após �nalizar a sua prova on-line, o estudante deverá aguardar o prazo de até 48 horas para receber 
o retorno da equipe com seu resultado. Se aprovado (a), poderá prosseguir com a matrícula na modalida-
de presencial ou on-line.

4.2  Após todo o processo de inscrição, avaliação e resultado, as informações gerais sobre o passo a passo 
da matrícula serão encaminhadas para o e-mail cadastrado no ato da inscrição.
  
 

Duque de Caxias, 20 de setembro de 2020.

Elisangela Freitas Moreira Valle
D i r e t o r a  G e r a l
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