
Prezados pais e/ou responsáveis,

A alegria de nossa escola é ter vocês fazendo parte da família do Santa 
Rita. Desde já agradecemos a confiança em nossa instituição.    
O Cenário Educacional lida com desafios que surgem de uma forma cada 
vez mais constante. Educar é uma missão de Amor. Desde 1997, assumi-
mos a missão de educar. EDUCAR É CUIDAR, é uma função de todos, ocorre 
todo o tempo e de maneira recíproca. 

Estamos disponibilizando, a seguir, o “Edital do Processo de Admissão de 
Novos Alunos para o Ano Letivo de 2022 – Educação Infantil ao 1º Ano do 
Ensino Fundamental.

Pedimos, dessa forma, que você o leia com atenção, especialmente no que 
se refere a datas, e avaliações, para que possa participar de todo o proces-
so com tranquilidade e sem intercorrências.

Não deixe de ler todo o Edital, pois aqui estão as informações, de forma 
detalhada, necessárias para a participação no processo de Admissão.

VISITAS
Caso você queira conhecer a estrutura física da escola disponibilizamos às 
famílias interessadas uma visita presencial à Unidade, mediante o AGEN-
DAMENTO prévio e seguindo nossos protocolos de segurança sanitária.

CONTATOS
Disponibilizamos canais de atendimento para manter contato dinâmico 
com as famílias, assim como tem uma equipe à sua disposição para even-
tuais dúvidas. É só enviar um e-mail para secretaria@iesantaritadecassia.-
com.br ou ligar no (31) 36946266. Nosso horário de atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Um fraterno abraço!
Equipe do IESRC            
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EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O 
ANO LETIVO DE 2022 – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

A direção do colégio IESRC, no uso de suas funções, comunica que o Pro-
cesso de Admissão de Novos Alunos para o Ano Letivo de 2022 estará 
aberto a partir do dia 08 de setembro de 2021.

1. VAGAS OFERECIDAS 
São oferecidas vagas nos seguintes seguimentos:

a) Educação Infantil ll :-  ( Maternall)   -  2 anos  -  crianças nascidas até 31/03/2020.

b) Educação Infantil lll :  (Maternal lll)  - 3 anos  -  crianças nascidas até 31/03/2019

c) Educação Infantil lV :  (1º Período)    - 4 anos  -  crianças nascidas até 31/03/2018

d) Educação Infantil V  :  (2º Período)   -  5 anos  -  crianças nascidas até 31/03/2017

e) Ensino Fundamental  :   1º Ano      -     6 anos  -  crianças nascidas até 31/03/2016

1.1. O IESRC reserva-se o direito de oferecer vagas para o Infantil e Ensino 
Fundamental conforme as possibilidades de espaço físico, demandas e 
decisões internas. 

 2. LOCAL DE INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições estarão abertas a todos os candidatos no Período de 08 
de Setembro a 04 de Outubro, na SECRETARIA DO COLÉGIO.  
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3.     CLASSIFICAÇÃO
 
 3.1   Os candidatos serão classificados de acordo com os seguintes 
critérios:
         a) Por ordem de matrículas.
         b) Disponibilidades de vagas.

   
4.      INTEGRAÇÃO COM A FAMÍLIA

 4.1.   Após a confirmação da Matrícula , o candidato receberá por e-mail, 
um link para o momento de Integração com os pais ou responsáveis legais, 
acompanhados da criança, junto a equipe pedagógica. 

 4.2.   Os pais ou responsáveis legais dos candidatos serão devidamente 
informados e instruídos posteriormente, através do e-mail cadastrado no 
momento da matrícula.

5.    ATIVIDADES LÚDICAS/PEDAGÓGICAS

 5.1   Para os candidatos do 1º ano do Ensino Fundamental, será realizada 
uma integração com a criança acompanhada de seus pais/representante 
legal, com objetivo de conhecer a história da criança e seu percurso escolar, 
além da realização de uma atividade pedagógica diagnóstica, utilizando 
jogos e brincadeiras. 

6.  PARA EFETUAR A MATRÍCULA:

a)  Aceitar o contrato de Prestação de Serviços Educação Escolar, pelo res-
ponsável   financeiro do aluno.
b)  Pagamento da 1ª parcela da anuidade do Ano Letivo de 2022, conforme 
formas de pagamento e parcelamento disponibilizadas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para garantia da vaga, o responsável legal deverá con-
cordar e aceitar o contrato de Prestação de Serviços Educacionais, bem 
como efetuar o pagamento do boleto na data indicada.
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c)  No ato da matrícula deve ser entregue, na secretária do IESRC, os 
seguintes documentos: 

   Cópia de certidão de Nascimento ou identidade do candidato.
   1 (uma) foto atual do candidato.
   Declaração de Escolaridade da escola de origem, com número de 
autorização de funcionamento.
   Comprovante de residência do responsável legal do aluno (xerox).
   CPF e identidade do responsável legal (xerox)
   Cartão de vacina 

6.1.  A não apresentação dos documentos no prazo implicará a perda do 
direito de matrícula do candidato e/ou posterior cancelamento no período 
ou ano pretendido.

7.    DISPOSIÇÕES FINAIS
  
7.1.  Para conhecimento público, o presente Edital está disponível 
na internet, a partir de hoje, no endereço eletrônico 
www.iesantaritadecassia.com.br.

7.2.   Fica assegurada a proteção de dados apurados no processo de ad-
missão de novos alunos em estrita observância à Lei de Proteção de Dados 
Pessoais  -  Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.
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Nova Lima, 08 de setembro de 2021.

A DIREÇÃO    


