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EDITAL I / 2022   

 

Seja bem-vindo ao Edital do Processo de Admissão de Novos Alunos da Escola Educar!! 

 

As inscrições para o Processo de Admissão de novos alunos para o ano letivo de 2022 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 2022:  

TURMA TURNO HORÁRIO DE AULAS EM 2021 

1ª Série do Ensino Médio Manhã 07 h às 12 h 20 min 

2ª Série do Ensino Médio Manhã 07 h às 12 h 20 min 

3ª Série do Ensino Médio Manhã 07 h às 12 h 20 min 

  

 

ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES DO EDITAL PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ADMISSÃO 2021 

 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO ON-LINE    

1.1. A inscrição será realizada através do site, em “Matrículas 2022”, onde os pais ou o responsável 

deverão preencher a Ficha de Inscrição. Este procedimento é isento de taxa (gratuito) e não gera 

nenhuma responsabilidade mútua ou vínculo do candidato e seus respectivos responsáveis com a 

Instituição de Ensino. 

1.2. Durante a inscrição, na tela de dados cadastrais, selecione a turma que o(a) candidato(a) irá 

cursar no ano de 2022. Para a inscrição é necessário o preenchimento completo dos dados do aluno e 

dos responsáveis.  

 

2. ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS – 1ª à 3ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO).  

2.1. O(a) candidato(a) realizará uma Atividade Diagnóstica com o objetivo de: identificar e 

observar a assimilação do estudante, em relação ao conhecimento dos conteúdos trabalhados, das 

habilidades e pré-requisitos que estejam em conformidade com o grau de aprendizagem proposto pela 

Instituição. 

2.2.  A Atividade Diagnóstica será realizada no formato on-line ou presencial. Ambas modalidades 

contemplará os conhecimentos básicos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, incluindo 

uma produção de texto.  
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2.3. Antes de iniciar a inscrição, verifique as datas e horários disponíveis, conforme a turma 

pretendida. 

2.4. A equipe pedagógica da Escola Educar, enviará um e-mail contendo todas as orientações para a 

realização da atividade 2(dois) dias antes da data de realização da Atividade. 

2.5. Para Atividade Diagnóstica online, será enviado para o e-mail cadastrado na ficha de 

inscrição um link para acesso a atividade, no dia e horário agendado para realização.  

2.6. Ocorrendo alguma instabilidade no acesso, o(a) candidato(a) deverá comunicar imediatamente a 

instituição, através dos nossos canais de comunicação disponíveis neste edital. 

2.7. Para agendar uma visita, acesse o nosso site ou Clique aqui. 

Obs.: Os visitantes deverão apresentar documento de Identidade para ingressar nas dependências da 

Escola. Devido às exigências dos protocolos sanitários de enfrentamento ao Covid-19, a visitação ficará 

restrita ao número máximo de 2(duas) pessoas. O uso de máscaras é obrigatório para todos os 

visitantes.  

 

3. SITUAÇÕES ESPECIAIS (PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 

3.1. 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.   

3.2. O responsável pelo(a) candidato(a) com deficiência deverá agendar uma entrevista com o 

Coordenador Pedagógico da Escola, com no mínimo 07 (sete) dias antecedentes à data da prova, pelo 

e-mail: atendimento@escolaeducar.com.br ou telefone (31) 3476-1405. No dia da entrevista será 

importante apresentar o laudo biopsicossocial emitido por profissionais habilitados, a fim de informar 

das condições especiais para um melhor atendimento às necessidades especifica do(a) candidato(a).  

3.3. O(a) candidato (a) cujos responsáveis não apresentarem o laudo biopsicossocial com o prazo de 

antecedência, conforme item 4.2, deste Edital, não contará com apoio ou adaptação especial na 

realização da Atividade Diagnóstica. 

 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

4.1. Não será permitida, cópia ou devolução da Atividade Diagnóstica realizada no “Processo de 

Admissão de Novos Alunos”, até que o mesmo seja totalmente encerrado.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://escolaeducar.com.br/contato/
mailto:atendimento@escolaeducar.com.br
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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

        

 

 
ANEXO I 

CRONOGRAMA DE DATAS DAS AVALIAÇÕES DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 
 

 

 

TURMA DATA/HORÁRIO DA ATIVIDADE Formato da Atividade RESULTADO 

1ª, 2ª e 3ª séries  

(Ensino Médio)  

*03/11/2021 (quarta-feira) 

14h às 16h. 
Atividade online 12/11/2021 

*17/11/2021 (quarta-feira) 
14h às 16h. 

Atividade online 26/11/2021 

20/11/2021 (sábado) 

08h30min às 11h. 
Atividade Presencial 26/11/2021 

 
*Observar as orientações contidas nos itens 2.5 e 2.6 para provas em formato online. 

 
 

 

 
 

 

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

(31) 3476-1405 

 
atendimento@escolaeducar.com.br 

 

 


