
 
 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS – ANO LETIVO DE 2015 
UNIDADE JACAREPAGUÁ 

 
 
 
 

INSCRIÇÕES 

 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do Colégio Cruzeiro, no endereço: 

www.colegiocruzeiro.com.br; 

 Disponibilizaremos assessoria para esclarecimento em caso de dúvidas, na 

Secretaria Escolar, de 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 16h, ou pelo telefone 3515-

4100, ramal 3201; 

 O candidato poderá participar do processo de seleção somente em uma das 

unidades do Colégio Cruzeiro. 

 

Período:  

 De 22 de setembro a 4 de outubro de 2014; 

 As inscrições só poderão ser realizadas dentro do prazo acima estabelecido. 

 

Pagamento da inscrição:  

 Para a inscrição de candidatos será cobrada a taxa de R$ 145,00 (centro e 

quarenta e cinco reais). O boleto estará disponível no ato da inscrição; 

 Em nenhuma hipótese o valor da inscrição será devolvido. 

 

PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO COLÉGIO E VISITAÇÃO 

 Datas: 25 de setembro e 2 de outubro  

 Horário: 14h30min 

 As visitas só acontecerão nestes dias e horários. Não há necessidade de 

agendamento.  
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL AO 1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 Os responsáveis pelos candidatos à Educação Infantil poderão ser chamados 

para uma entrevista com a Equipe Pedagógica, se houver necessidade; 

 Os candidatos ao 1º ano do Ensino Fundamental I realizarão uma sondagem 

com data divulgada posteriormente; 

 A ausência do candidato nas atividades da sondagem implicará em perda da 

preferência conquistada pelo sorteio.    

 

SORTEIO 

 Dia 11 de outubro de 2014, às 8h; 

 O responsável deverá estar presente no sorteio. 

 

CRITÉRIOS PARA INGRESSO  

 Maternal II: 03 anos completos até 31 de março de 2015. 

 Pré-Escola I: 04 anos completos até 31 de março de 2015. 

 Pré-Escola II: 05 anos completos até 31 de março de 2015. 

 1º ano do Ensino Fundamental I: 06 anos completos até 31 de março de 2015. 
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PREVISÃO DE VAGAS 

 

Turmas Previsão nº de vagas 

 Turno da Manhã Turno da Tarde 

Maternal II 15 23 

Pré-Escola I - 18 

Pré-Escola II 6 7 

1º ano do Ensino  

Fundamental I 

2 12 

 

Observação: A previsão de número de vagas está sujeita a eventuais alterações 

conforme formação de turmas para o ano letivo de 2015. As turmas novas, Maternal 

II (turno da tarde) e Pré-Escola I (turno da tarde), estão sujeitas a um quantitativo 

mínimo de matrículas para a sua efetivação. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Horários das aulas: 

Maternal I à Pré-escola II 

 Manhã: 7h40min às 12h15min  

 Tarde: 13h às 17h25min 

 

1º ano do Ensino Fundamental I 

 Manhã: 7h15min às 12h15min 

 Tarde: 12h40min às 17h25min  

Língua Alemã: 

 O conhecimento prévio de Língua Alemã não é requisito para o acesso em 

nenhuma das etapas. 

Período de Adaptação: 

 Os alunos da Educação Infantil passam por um período de adaptação no turno 

regular e no Tempo Integral. Durante o mesmo, os pais poderão permanecer 

no Colégio, em local especialmente designado, onde serão contatados, em 

caso de necessidade. 

Tempo Integral Colégio Cruzeiro – TICC: 

 Do Maternal I ao 1º ano do Ensino Fundamental I oferecemos o Tempo 

Integral nos turnos da manhã e da tarde. 

Uniforme Escolar: 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório. A venda de uniforme é feita por 

empresas credenciadas, a serem divulgadas posteriormente. 

 

 

 

4º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 



PROCESSO DE SELEÇÃO 

 Os candidatos realizarão prova de caráter eliminatório, que consiste em 

questões de Matemática, Língua Portuguesa e uma Redação que comtemplará 

os conhecimentos gerais do candidato. As vagas serão preenchidas pelos 

alunos classificados após as avaliações; 

 O programa das provas será disponibilizado no site do Colégio. 

Data e horário das provas:  

 16 de outubro (5ª feira) – 14h30min às 16h – Língua Portuguesa e Redação; 

 23 de outubro (5ª feira) – 14h30min às 16h – Matemática. 

 

Resultado das provas:  

 No dia 6 de novembro, a partir das 18h, a lista dos alunos classificados será 

divulgada no site do Colégio, no endereço: www.colegiocruzeiro.com.br. No 

mesmo dia, o responsável cadastrado no sistema de matrícula receberá o 

resultado por e-mail e SMS;  

 No dia 7 de novembro, a partir das 8h, a lista dos alunos classificados será 

exposta no mural do Colégio; 

 Os resultados serão divulgados por ordem alfabética, sem fazer referência à 

pontuação conquistada pelo candidato. Os dados relativos às avaliações 

(provas, notas, ordem de classificação) são restritos ao Colégio; 

 Não haverá revisão de provas, atendimento a responsáveis, nem 

fornecimento de cópia das avaliações. 

 

 

PREVISÃO DE VAGAS 

 

Turmas Previsão nº de vagas 

 Turno da Manhã Turno da Tarde 

4º ano - 12 

5º ano - 15 

6º ano 15  

7º ano 15  

9º ano 11  

Observação: A previsão de número de vagas está sujeita a eventuais alterações 

conforme formação de turmas para o ano letivo de 2015. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Horário das aulas: 

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 

 Turno da manhã: 7h15min às 12h10min 

 Turno da tarde: 12h30min às 17h25min 

 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental II 

 Turno da manhã: 7h15min às 12h15min  

 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental II 

 Turno da manhã: 7h15min às 13h 

 

Língua Alemã: 

 O conhecimento prévio de Língua Alemã não é requisito para o acesso em 

nenhuma das séries;  

 A escola orientará a família do aluno sobre as aulas de apoio, caso 

necessárias; 
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 A formação das turmas de apoio oferecidas pela escola depende do número 

de alunos inscritos. Os custos com as aulas são cobradas ao responsável pelo 

aluno.   

 

Tempo Integral do Colégio Cruzeiro – TICC:  

 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I: turnos da manhã e da tarde; 

 6º ano do Ensino Fundamental II: disponível somente no turno da tarde, para 

alunos que cursam o Ensino Básico no período da manhã;  

 

Estudo Orientado: 

 O Colégio oferece Estudo Orientado para alunos do 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental II após o horário regular; 

 Horário: até às 15h15min; 

 Periodicidade: 5, 3 ou 2 vezes por semana. 

 

Uniforme Escolar: 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório. A venda de uniforme é feita por 

empresas credenciadas, a serem divulgadas posteriormente. 

 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Ana Paula Ramos                                Marcos Schupp   

  Vice-Diretora                                            Diretor 
 
 
 
 

 

 

COLÉGIO CRUZEIRO – DESDE 1862 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO  
Unidade Centro:  
Rua Carlos de Carvalho, 76 – Telefone: 3221-5000  
Unidade Jacarepaguá: 
Rua Retiro dos Artistas, 589 – Telefone: 3515 - 4100  

 

 
 

 


