O SAGRADO É MELHOR COM VOCÊ

Há 110 anos, o Sagrado educa com base na reflexão, na vivência de valores cristãos e na
formação acadêmica de excelência. Acreditamos no protagonismo estudantil, na
importância da preparação dos alunos para uma comunicação clara de seus próprios
pontos de vista. Cada estudante tem apoio pedagógico e estrutural para desenvolver
todo o seu potencial de acordo com a fase em que está vivendo. Quer saber mais sobre o
nosso jeito de educar?

Clique aqui e faça uma visita virtual.

PROCESSO DE ADMISSÃO 2022

DATA DA AVALIAÇÃO - Será agendada pela coordenação pedagógica de cada nível
de ensino.

TAXA DE INSCRIÇÃO - A taxa de inscrição será no valor de R$60,00.

EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO MÉDIO

EDUCAÇÃO INFANTIL
Candidatos do Berçário ao Infantil III (4 meses a 4 anos)
Após a confirmação da inscrição das crianças, os pais deverão aguardar o contato para o
agendamento de uma conversa com a coordenadora da Educação Infantil a fim de
dialogar e esclarecer dúvidas sobre a proposta pedagógica e o funcionamento do
colégio, alinhar as expectativas e a escola conhecer um pouco sobre a criança.
Candidatos ao Infantil V (5 anos)
Após a confirmação da inscrição das crianças, os pais deverão aguardar o contato para o
agendamento de um momento presencial do aluno na escola, obedecendo a todos os
protocolos de segurança, com a duração de aproximadamente 30 minutos, e de uma
conversa dos pais ou responsáveis com a coordenadora da Educação Infantil.

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO
Os candidatos às vagas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental realizarão atividades
que avaliam habilidades e competências relacionadas a conhecimentos linguísticos,

produção de texto, leitura, interpretação de texto e matemática, de acordo com o
ano/série que estão cursando em 2021.
Os candidatos às vagas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do
Ensino Médio realizarão atividades que avaliam habilidades e competências
relacionadas a conhecimentos linguísticos, produção de texto, leitura, interpretação de
texto e matemática.
Os candidatos do 6º ao 9º ano realizarão também uma prova de língua inglesa, para
efeito de nivelamento, considerando que o Colégio adota a enturmação por níveis nas
aulas de inglês em seu curso regular.

Os conteúdos programáticos estão disponíveis no link abaixo.

Clique aqui e confira os conteúdos das avaliações.

DOCUMENTAÇÃO
A documentação solicitada e descrita a seguir deverá ser digitalizada e enviada para o
endereço de e-mail secretaria@cscjbh.com.br, no prazo máximo de três dias úteis
após a realização do cadastro no site do Colégio.
Educação Infantil e 1º ano
a . Uma foto atual da criança, com fundo neutro.
b.

Declaração de matrícula da escola de origem, se houver.

Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) e Ensino Médio
a.

Uma foto atual do candidato, com fundo neutro.

b. Declaração de escolaridade da escola de origem, com o número de autorização de
funcionamento.
c.

Cópia do boletim de avaliação final de 2020 e parcial de 2021.

d.

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

MATERIAL QUE O CANDIDATO PRECISARÁ TER EM MÃOS PARA A
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
Lápis, borracha, caneta, régua, lápis de cor para o 1º ao 5º ano.

RESULTADO DO PROCESSO DE ADMISSÃO
Os resultados do 1º ciclo serão enviados para o e-mail indicado no ato da inscrição e
estarão disponíveis no site da escola três dias após a realização da avaliação.

PRÉ-MATRÍCULA
A pré-matrícula para reserva de vagas em 2022 será no período de até três dias
úteis após o resultado .

OBSERVAÇÃO : o convênio com as escolas parceiras só é válido para os candidatos
ao 1º e 6º ano do Ensino Fundamental.

