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TELEFONES P/ CONTATO:



Sejam bem-vindos ao Processo de Admissão de Novos Alunos 2022, é uma honra recebê-los em nossa 
Escola. Há 40 anos, temos o propósito de fazer a diferença na vida de cada estudante e impulsioná-lo a ser a sua 
melhor versão, a superar os desafios e aprimorar o meio em que vive.  

Segue Edital contendo todas as informações necessárias para a Seleção e Admissão de novos alunos. 
Após a leitura, caso surja alguma dúvida, entrem em contato com o nosso Time de Atendimento. 

1. Período de Inscrições
As inscrições para o Processo de Admissão de Novos Alunos 2022 estarão abertas no período de 06 de 

setembro a 27 de outubro de 2021 para todos os níveis de ensino. Serão feitas de forma on-line ou presencial, 
através do nosso site www.colegioevolucaopb.com.br. 

2. Descrição do Processo
O processo de seleção de novos alunos para 2022 será composto de: 

Educação Infantil (até o 1º ano):

a) Entrevista on-line ou presencial com os pais ou responsáveis;
b) Avaliação presencial com o aluno.

Fundamental e Médio:

PROVA PRESENCIAL
A avaliação tem como obje�vo promover a sondagem dos conhecimentos referentes ao ano vivenciado e 

que servirão de base para a próxima etapa. A prova acontecerá de forma exclusivamente presencial para que 
todas as habilidades do aluno possam ser exploradas, observadas e avaliadas de forma minuciosa e fidedigna.   

a) prova presencial;
b) análise do bole�m completo de 2020 e parcial de 2021;
c) reunião com a equipe pedagógica (a reunião poderá ser on-line ou presencial).

3. Inscrições:
ON-LINE OU PRESENCIAL
Para realizar a inscrição do candidato no Processo de Admissão de Novos Alunos 2022, o responsável 

deverá preencher a Ficha de Inscrição. Além disso, é necessário anexar a seguinte documentação:
- Cópia da cer�dão de nascimento ou RG do aluno;
- Cópia do RG e CPF do pai/mãe ou responsável;
- Bole�m de 2020 e 2021;
- Relatório de desenvolvimento da escola anterior (apenas para Educação Infan�l);
- Declaração de escolaridade;
- Foto 3x4.

Após o responsável preencher a ficha de inscrição, enviaremos o cartão de inscrição do candidato, 
contendo o dia e o horário da prova e as informações referentes ao processo.

8. Horário das Provas
9h e 14h.

9. Resultado 
O resultado da seleção será divulgado por e-mail e/ou whatsapp do responsável indicado no momento da 

inscrição, juntamente com todas as informações sobre o processo de matrícula em até 03 dias úteis. 

10. Classificação
A classificação dos candidatos obedecerá à junção de dois critérios: a ordem de inscrição no Processo de 

Admissão e o desempenho do aluno na Prova de Seleção, até o preenchimento total das vagas.

11. Matrículas 
 A matrícula do candidato aprovado, até o preenchimento das vagas, dar-se-á no período de 28 a 29 de 

outubro, das 07h15min às 17h30min e 30 de outubro, das 8h às 12h, na Secretaria da Escola, prédio do 
Administra�vo, localizado na rua José Liberato, 454, Miramar ou através do nosso site, 
www.colegioevolucaopb.com.br.  Após esse período, não há garan�a de vaga. 

O conteúdo da Prova de Seleção encontra-se 
em nosso site www.colegioevolucaopb.com.br.

Escaneie o código ao lado
para ir ao nosso site!

Serão realizadas nas sextas-feiras abaixo:

10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10

SÉRIE IDADE
Infan�l I

Infan�l II

Infan�l III

Infan�l IV

Infan�l V

1º ano

1 ano até dia 31/03/2022 (e estar andando)

2 anos até 31/03/2022

3 anos até 31/03/2022

4 anos até 31/03/2022

5 anos até 31/03/2022

6 anos até 31/03/2022

5. Corte etário para ingresso na Educação Infantil

6. Prova de Seleção

7. Data das provas

O não pagamento da taxa de inscrição resultará na eliminação do candidato, 
mesmo nos casos em que ele tenha realizado a prova.ATENÇÃO!

4. Pagamento da Taxa de inscrição
R$ 30,00 (Fundamental e Médio) - não há ressarcimento deste valor. 
R$ 150,00 (Educação Infan�l) – este valor é aba�do na matrícula do aluno. Caso não haja vaga, a Escola 
fará a devolução integral. Em caso de desistência por parte da família, o valor não é ressarcido. 

O pagamento deverá ser efetuado através de link de cartão de crédito ou, presencialmente, em 
dinheiro e/ou cartão de crédito ou débito.

Não serão aceitas inscrições sem a apresentação completa da documentação exigida neste Edital.


