INSTITUTO FRANCISCA PAULA DE JESUS

Berçário ao Ensino Médio
CNPJ: 27.113.737/0001-77

EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS DA ESCOLA
FRANCISCA PAULA DE JESUS – 2022

O Instituto Francisca Paula de Jesus é uma escola acolhedora e atualizada, cuja
preocupação é preparar seus alunos para o futuro. Nossa filosofia tem seus
princípios na educação integral, na pedagogia da presença e na vivencia dos
valores evangélico-franciscanos, visando a formação de alunos críticos e
criativos. Temos, como missão, capacitar nossos alunos para a vida baseada no
respeito e na autoestima, valorizando e desenvolvendo o gosto pelo saber. Um
trabalho educativo que visa preparar o jovem para enfrentar com sucesso os
desafios que a vida atual apresenta faz com que o currículo do Instituto Francisca
Paula de Jesus se destaque pela excelência acadêmica, pela consistência de
conteúdos e pela forte formação em valores. O IFPJ, tendo como foco uma
educação de qualidade que une a formação acadêmica à formação humana,
torna público o presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos relativos à
sondagem para ingresso nas turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio

1. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
1.1 . As inscrições para o Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano de
2022 estarão abertas nos períodos de 18 a 29 de outubro de 2021, 08 a 19
de novembro de 2021, 01 a 10 de dezembro de 2021, podendo ser marcadas
outras datas em caso de vagas remanescentes.
1.2 . As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.ifpj.com.br, ou pelo telefone:
3078-4898
1.3 . Para efetuar a inscrição, o responsável pelo candidato deverá preencher o
formulário virtual específico.

2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ao efetuar o cadastro o responsável deverá marcar no formulário data e
horário para realização da avaliação.
2.2. A documentação solicitada e descrita abaixo deverá ser anexada no
formulário:

•

Declaração de escolaridade ou boletim atualizado da série que o aluno
está cursando (para candidatos a partir do 1º Ano do Ens. Fundamental).

Segmento

Série

Berçário

Berçário 1 (de 4 meses a 1 ano)
Berçário 2 (acima de 1 ano)
Maternal 1 (Crianças com 2 anos completos até 31/03/2022)
Maternal 2 (Crianças com 3 anos completos até 31/03/2022)
Educação
Pré escola 1 (Crianças com 4 anos completos até 31/03/2022)
Infantil
Pré escola 2 (Crianças com 5 anos completos até 31/03/2022)
1º Ano
(Crianças com 6 anos completos até 31/03/2022)
2º Ano
3º Ano
4º Ano
Ensino
5º Ano
Fundamental
6º Ano
7º Ano
8º Ao
9º Ano
1ª Série
Ensino
2ª Série
Médio
3ª Série
• Certidão de nascimento.
•

Nº de vagas
Manhã Tarde
10
10
10
10
******
12
******
11
09
07
03
06
11
12
05
04
***
***
22
05
17
****
05
****
06
***
10
***
02
***
02
***
10
***
02
***

A parti de 12 anos, Cartão de vacinação contra Covid 19

2.3. Apenas serão consideradas as inscrições que constarem em anexo as
documentações solicitadas no item 2.2. part

3. VAGAS
Serão oferecidas vagas nos segmentos e séries:

3.1. As vagas do Maternal 1 e 2 da Educação Infantil serão preenchidas pelo
critério de ordem cronológica de inscrição e os candidatos deverão ter 02 e 03
anos, respectivamente até o dia 31/03/2022. Os responsáveis dos candidatos
aos Maternais 1 e 2 participarão de entrevistas individuais com a Equipe
Pedagógica do IFPJ e os candidatos ao Pré 1 e 2 participarão de atividades
lúdicas e os responsáveis de entrevista individual marcada na secretaria.

4. PROCESSO DE ADMISSÃO
O Processo de Admissão de Novos Alunos-2022 constará das seguintes etapas:
1ª. Inscrição
2ª. Entrevistas individuais com a criança do Maternal 1 e 2.
3ª. Entrevistas individuais com os alunos do Pré 1 e 2 e atividades lúdicas
4ª. Avaliação diagnóstica presencial para o 1º Ano do Ensino Fundamental.
5ª. Avaliação escrita presencial para candidatos do 2º Ano do Ensino
Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio.
6ª Conversa com a equipe pedagógica caso seja necessário, após a
avaliação do aluno.

5. PROCESSO AVALIATIVO
5.1. LOCAL DA AVALIAÇÃO E PROCEDIMENTOS
5.1.1. O Processo avaliativo será realizado presencialmente em espaço
preparado de acordo as normas sanitárias vigentes e respeitando o
distanciamento social.
5.1.2. Ao apresentar-se para o processo de avaliação a criança ou adolescente
e seu responsável deverão cumprir as normas sanitárias a seguir:
•

Ter sua temperatura aferida;

•

Passar pelo tapete sanitizante;

•

Higienizar as mãos com álcool gel ou líquido 70%;

•

Respeitar o distanciamento social.

5.1.3. Os candidatos deverão trazer material escolar (lápis, borracha e caneta
azul ou preta) para realizarem a avaliação, pois, por medidas sanitárias a escola
não terá disponível para empréstimo. Para candidatos do 1º ao 5º Ano pedimos
trazer também lápis de cor.
5.1.4. Durante as avaliações os candidatos não poderão compartilhar objetos de
uso pessoal.

6. MEDIDAS ESTABELECIDAS PARA APROVAÇÃO
Para os segmentos do Ensino Fundamental e Médio, para ser aprovado, o
candidato deverá alcançar o mínimo de 70% dos pontos distribuídos na
avaliação.

6.1. CONTEÚDOS DAS AVALIAÇÕES
Para candidatos ao 1º Ano do Ensino Fundamental serão avaliadas habilidades
e competências referentes a compreensão do conceito de número e fase da
escrita. Aos candidatos às séries do 2ª Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série
do Ensino Médio as avaliações serão compostas por questões de português e
matemática de conteúdos comuns da série em curso do aluno.

6.2. RESULTADOS
O resultado da avaliação será enviado para o e-mail do responsável cadastrado
no ato da inscrição para o processo de admissão ou comunicado por contato
telefônico e terá validade somente para o 1º Semestre de 2022.

7. MATRÍCULA
O kit de matricula dos alunos aprovados será encaminhado para o e-mail dos
responsáveis que deverá ser preenchido e entregue na secretaria da escola
juntamente com toda documentação descrita no item 7.3 de acordo com a data
agendada.

7.1. EFETIVAÇÃO DA MATRICULA
A matricula do(a) aluno(a) aprovado(a) será efetivada, presencialmente na
secretaria do IFPJ, após resultado da avaliação diagnóstica, de segunda a
sexta-feira de 8h às 16h30, mediante agendamento prévio, pelo telefone. No ato
da matricula o responsável pagará o valor de R$ 600,00 referente antecipação
da anuidade 2022.

7.2. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A MATRÍCULA DE ALUNOS
NOVOS:

EDUCAÇÃO INFANTIL
1. Xerox da Certidão de Nascimento.
2. Xerox do Cartão de vacina atualizado (com identificação da criança).
3. CPF do aluno
4. Atestado Médico para atividades físicas.
5. Comprovante de residência (light).

6. Xerox RG do Pai, Mãe e do responsável financeiro se não for pai/mãe.
7. Relatório (quando vem de outra Escola).
8. Caso tenha laudo, trazer atualizado.

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
1. Xerox da Certidão de Nascimento.
2. Histórico Escolar (transferência).
3. CPF do aluno
4. Atestado Médico para atividades físicas.
5. Comprovante de residência (light).
6. Xerox RG do Pai, Mãe e do responsável financeiro se não for pai/mãe.
7. Comprovante de vacina contra covid-19 (para maiores de 12 anos)

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do candidato implicará aceitação das normas do Processo de
Admissão de Novos Alunos-2022 contidas neste edital.

8.2. Todo o Edital relativo ao Processo de Admissão de Novos Alunos-2022
estará disponível no site: www.ifpj.com.br e na Secretaria Escolar do IFPJ.

8.3. Os casos omissos neste edital serão resolvidos diretamente com a Direção
do IFPJ.

Rio de Janeiro, outubro de 2021

____________________________________
Irmã Maria Luciana Braga Campos do Vale - Diretor

