
 
 

 
 

Inscrição Online 2016: candidatos novos que sejam filho de colaborador, 
irmão de aluno ou filho de ex-aluno  
 

Prezados Senhores Responsáveis 

 

Seguem informações importantes sobre o processo de inscrição para candidatos que desejam 

ingressar da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental no Colégio Cruzeiro - 

Jacarepaguá, em 2016, e que sejam filho de colaborador, irmão de aluno ou filho de ex-aluno. 

 

 A inscrição será online, iniciando às 10h do dia 24 até as 17h do dia 31 de agosto de 

2015. 

 O processo será feito pelo Cruzeiro Online, apenas no período informado acima. 

 O manual de instruções está disponível na página inicial do Cruzeiro Online e no site da 

Instituição, no seguinte caminho: Unidade Jacarepaguá > Secretaria > Manuais do 

Usuário > Manual do Usuário – Inscrição Online 2016. 

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

Colégio Cruzeiro. 

 O valor da inscrição é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, em nenhuma hipótese, 

este será devolvido.  

 A inscrição será automaticamente cancelada, caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo determinado, pois não haverá possibilidade de emissão de 

novo boleto.  

 O atendimento preferencial da vaga somente será assegurado para os candidatos que 

observarem o período determinado para inscrição e dependerá da disponibilidade de vaga. 

 Se passar do prazo, o candidato poderá, ainda, participar do processo de acesso de 

alunos novos ao Colégio Cruzeiro; porém, nesse caso, estará sujeito às mesmas condições 

dos candidatos novos, não vinculados ao Colégio Cruzeiro. 

 

Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Fundamental 
 

 Os responsáveis pelos candidatos devem observar o seguinte critério de idade, em 

conformidade com a Deliberação E/CME nº 21 de 30 de novembro de 2010: 

 

 Maternal I – 2 anos completos até 31 de março de 2016 

 Maternal II – 3 anos completos até 31 de março de 2016 

 Pré-Escola I – 4 anos completos até 31 de março de 2016 

 Pré-Escola II – 5 anos completos até 31 de março de 2016 

 

 1º ano do Ensino Fundamental - 6 anos completos até 31 de março de 2016, mantendo a 

progressão de idade das etapas da Educação Infantil. 

 As vagas serão preenchidas seguindo a ordem de prioridade: filhos de colaboradores, 

irmãos de aluno e filhos de ex-alunos. 

 Caso o número de candidatos inscritos seja maior que o número de vagas, faremos 

sorteio no dia 08 de setembro, às 8h. 

 Os responsáveis receberão por SMS, no telefone cadastrado no ato de inscrição, as 

atualizações referentes à situação do candidato. 

 Os candidatos contemplados com a vaga deverão agendar online, no período de 29 de 

outubro a 03 de novembro, a data de entrega dos documentos solicitados.  

 Posteriormente enviaremos uma circular com informações sobre a realização da 

matrícula para o próximo ano letivo. 

 Os candidatos que ficarem na lista de espera poderão ser chamados pela ordem 

determinada no sorteio até o dia 29 de fevereiro de 2016. 

 No momento em que surgir a vaga, o responsável será comunicado via SMS e deverá 

comparecer à Secretaria Escolar para efetivar a matrícula.  

 

http://www.colegiocruzeiro.g12.br/online.php?jpa=login&


2º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
 

Os candidatos para o 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental deverão observar os 

critérios abaixo: 

 Havendo vaga, os candidatos realizarão, em caráter eliminatório, as avaliações em Língua 

Portuguesa/Redação e Matemática. A Redação contemplará os conhecimentos gerais do 

candidato. 

 As avaliações serão realizadas nos dias 23 e 30 de outubro, respectivamente, das 

14h30min às 16h. Os candidatos deverão comparecer ao Colégio com 30 minutos de 

antecedência. 

 As vagas serão preenchidas pelos candidatos classificados. O Colégio se reserva ao direito 

de não preencher todas as vagas disponíveis. 

 Caso haja mais candidatos aprovados do que vagas oferecidas, será organizada uma lista 

de espera. 

 Os programas das avaliações estarão disponíveis no site de cada unidade, na página 

específica do segmento. 

 Para que a inscrição seja validada é necessário o encaminhamento da cópia do último 

boletim escolar (do ano em curso) do candidato para o endereço eletrônico: 

secretariajpa@colegiocruzeiro.com.br.  

 

Resultado das avaliações:  

 No dia 13 de novembro, a partir das 14h, a lista de nomes dos alunos classificados estará 

disponível no site do Colégio, na opção Secretaria da Unidade Jacarepaguá. No mesmo dia, o 

responsável que tem todos os seus dados cadastrados no sistema receberá, por SMS, as 

atualizações referentes à situação do candidato.  

 Informamos que os resultados serão divulgados por ordem alfabética, sem fazer referência 

à pontuação conquistada pelo candidato. Os dados relativos às avaliações (provas, notas e 

ordem de classificação) são restritos ao Colégio. Assim, não será concedido atendimento a 

responsáveis, revisão de provas e nem cópias das mesmas. 

 Os candidatos contemplados com a vaga deverão agendar online, no período de 16 a 18 

de novembro de 2015, a data de entrega dos documentos solicitados.   

 Os candidatos que ficarem na lista de espera poderão ser chamados até 29 de fevereiro de 

2016, respeitando a ordem determinada pela classificação.   

 Posteriormente, enviaremos uma circular com informações sobre a realização da matrícula 

para o próximo ano letivo. 

mailto:secretariajpa@colegiocruzeiro.com.br
http://www.colegiocruzeiro.g12.br/inicial.php?jpa=unidade&

