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EDITAL I / 2021 

Seja bem vindo ao edital de processo de admissão da Escola Educar!! 

 

As inscrições para o Processo de Admissão de novos alunos para o ano letivo de 2021 serão 

realizadas de acordo com o cronograma e as orientações divulgadas no site  e especificadas neste 

edital. A inscrição do aluno no Processo de Admissão importa na ciência e concordância pelos pais ou 

responsáveis, dos termos deste Edital e dos demais documentos anexados.  

 

DISPONIBILIDADE DE TURMAS E RESPECTIVOS TURNOS PARA 2021: 

ANO/SÉRIE TURNO HORÁRIO DE AULAS   

1º Período da Educação Infantil* Tarde 13 h às 17 h 

2º Período da Educação Infantil* Tarde 13 h às 17 h 
          * Confirmação de abertura da turma conforme nº mínimo de alunos 

 

1. INSCRIÇÃO NA  EDUCAÇÃO INFANTIL (1º E 2º PERÍODO) 

1.1 O aluno que ingressará no ano de 2021 na Escola Educar, nas turmas de 1º e 2º Períodos da 

Educação Infantil deverá atender aos dispositivos da Lei Estadual nº 20.817, de 29/07/2013 

(idade mínima de ingresso). 

1.2 A inscrição será feita através do site, no Processo de Admissão de Novos Alunos, onde o 

responsável deverá preencher a Ficha de Inscrição. Este procedimento é isento de taxa 

(gratuito) e não gera nenhuma responsabilidade mutua ou vínculo do candidato e seus 

respectivos responsáveis com a Instituição de Ensino. 

1.3 Durante a inscrição do aluno, na tela de dados cadastrais, selecione a turma 1º / 2º Período 

(Educação Infantil) e em seguida, selecione a opção Aluno não realizará Avaliação.  

 



INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
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1.4 Para a inscrição é necessário o preenchimento completo dos dados do aluno e dos 

responsáveis.  

1.5 A visitação aos ambientes da Escola deverá ser agendada através do telefone e Whatsapp da 

Escola (31) 3476-1405.  

1.6 Obs: Os visitantes deverão apresentar documento de Identidade para ingressar nas 

dependências da Escola. Devido às exigências dos protocolos sanitários de enfrentamento ao 

novo Coronavírus, a visitação ficará restrita ao numero máximo de 2(duas) pessoas. O uso de 

máscaras é obrigatório para todos os visitantes.  

 

2. SITUAÇÕES ESPECIAIS (PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 

2.1 Conforme previsto na legislação pertinente e no Regimento Escolar da Escola Educar, o 

processo de inclusão da Pessoa com Deficiência se dará de acordo com as possibilidades de 

atendimento da Escola, as quais deverão ser previamente verificadas antes da inscrição.   

 
 

 

 
Alguma duvida? Entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. 

 
 
 
 

 
 
 

Direção Administrativa. 
 
 


