
 
Prezada Família, 
 
O ano de 2020 começou com horizontes claros e convidando a desbravá-lo, no 
entanto, logo no terceiro mês fomos acometidos e surpreendidos com uma 
pandemia. O horizonte ficou nublado e o convite mudou de tom, as cores se 
intensificaram e descobrimos o quanto somos capazes de superar, descobrir 
novas habilidades e crescermos em sabedoria, paciência, empatia e 
solidariedade. Hoje, meados do ano, estamos aqui projetando 2021 com a 
esperança de tempos melhores e horizontes claros, com a certeza de que nos 
tornamos pessoas diferentes.  
 
 Com o sentimento de esperança, vamos nos projetar para 2021? 
 
Com gratidão, acolhemos a sua escolha em estar conosco na caminhada de 
formação das crianças e jovens. Compreendemos e assumimos a importante 
parceria junto às famílias, na construção de valores e desenvolvimento de 
habilidades acadêmicas essenciais para o enfrentamento dos desafios atuais. 
Um futuro promissor é gestado com atitudes e ações coerentes no presente. 
 
A seguir, preparamos um guia com todas as informações necessárias para a sua 
participação no nosso processo seletivo e de sondagem. 
 
Estamos esperando por vocês! 
 
EDITAL DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA 2021 
A Diretora Executiva do Colégio Arnaldo Unidade Anchieta – Belo Horizonte, Sra. 
Cléa Prado, no uso de suas atribuições, torna público este Edital, em que estão 
estabelecidos os critérios e as condições do Processo de Admissão de Novos 
Alunos/2021. O presente Edital não contempla o processo de admissão, seleção, 
reavaliação e/ou renovação para bolsa de estudo filantrópica ano letivo 2021, 
considerando que esses detêm procedimento próprio. 
 
1. INSCRIÇÕES 
Realizadas pelo site www.colegioarnaldo.com.br, a partir do dia 10 de agosto 
de 2021. 
Pessoalmente, na secretaria, no horário das 8h às 18h. 
 



1.1. O responsável pelo candidato com necessidades educacionais especiais, 
que necessite de adequação para o momento da avaliação (quando voltarmos 
às atividades presenciais), deverá informar essa necessidade no ato da inscrição 
para que possa ser agendado um horário, quando apresentará o laudo 
multidisciplinar. 
 
2. SELEÇÃO E SONDAGEM 
 
Candidatos para a Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
Finais e Ensino Médio, por meio de seus pais ou responsáveis, participarão de 
uma reunião individual com o SOE (Serviço de Orientação Educacional) para 
entrevista. Os pais ou responsáveis serão contatados para esse agendamento 
após preencherem o formulário de inscrição que se encontra no site do colégio. 
 
Para os candidatos da Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
Finais e Ensino Médio, a entrevista com a Família será realizada com os pais ou 
responsáveis legais, acompanhados do aluno.  
 
A entrevista com a Família será realizada pela plataforma digital Google meet. 
O Colégio enviará o link para acesso e as instruções para esse momento por 
meio do e-mail cadastrado no formulário de inscrição. 
Para todas as séries, recomendamos a pontualidade das famílias para a 
entrevista, cuja tolerância de atraso será de 5min. Atraso, após 5min, implicará 
no cancelamento da entrevista e necessidade de novo agendamento. Alertamos 
que um novo agendamento poderá demorar, uma vez que estamos atendendo 
muitos candidatos nesse período.  
 
4. DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA POR E-MAIL PARA A ENTREVISTA 
ATÉ UM DIA ANTES DA DATA MARCADA 
 
• Certidão de nascimento; 
• Boletim ou declaração de escolaridade atualizados; 
• Cópia do Relatório de desenvolvimento (Educação Infantil). 
 
O e-mail deverá ter o seguinte título no campo ASSUNTO:  

Documentos do(a) candidato(a) ...... (nome completo do aluno) para a ....... 

(citar a série) em 2021. 

Ex: Documentos da candidata Amanda Barbosa Ferreira para o 5º Ano em 

2021 

 
Endereços de e-mail de acordo com os segmentos: 
 
Candidatos para a Ed. Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º 
Ano) – Orientadora Drielen 
orientacaoanchieta2@colegioarnaldo.com.br 
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Candidatos para o Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º Ano) e Ensino 
Médio – Orientadora Andrea 
orientacaoanchieta@colegioarnaldo.com.br 
 
 
5. DAS VAGAS DISPONÍVEIS 
 
 

SEGMENTO ANO/SÉRIE 
TURNO 

MANHÃ TARDE 

Ed. Infantil Maternal II X 14 

E. Fundamental 

Maternal III X 7 

1º Período X 9 

2º Período X 11 

1º Ano X 22 

2º Ano X 10 

3º Ano X 5 

4º Ano X 1 

5º Ano 15 15 

6º Ano 5 X 

7º Ano 10 X 

8º Ano 1 X 

9º Ano 5 X 

E. Médio 

1ª Série 5 X 

2ª Série 21 X 

3ª Série 15 X 

 
* Abertura de turma está condicionada ao número mínimo de 15 alunos. 
Em casos em que o número de interessados não for suficiente para a 
composição da turma, a família será comunicada até o dia 20 de janeiro de 2021. 
 
 
6. IDADES DE REFERÊNCIA PARA MATRÍCULA 
Em conformidade com a legislação vigente e o nosso regimento interno, o 
Colégio Arnaldo considera a seguinte faixa etária para matrícula: 
 
Educação Infantil: Maternal II (2 anos – crianças nascidas até 31/03/2019). 
Educação Infantil: Maternal III (3 anos – crianças nascidas até 31/03/2018). 
Educação Infantil: 1º Período (4 anos – crianças nascidas até 31/03/2017). 
Educação Infantil: 2º Período (5 anos – crianças nascidas até 31/03/2016).  
Ensino Fundamental: 1º Ano (6 anos – crianças nascidas até 31/03/2015). 
 
** Não serão aceitos alunos fora da faixa devido a duas reprovações. 
* Outras situações especiais serão submetidas à comissão Pedagógica 
avaliadora ainda na fase de inscrição. 
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7. OBSERVAÇÕES 
• Caso as informações declaradas na inscrição não forem comprovadas no ato 
da matrícula, por meio da apresentação de documentos, a matrícula não poderá 
ser efetivada. 
• A partir do 3º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais ao Ensino Médio, a 
análise de boletim será um dos critérios para a aprovação do(a) candidato(a). 
• Para as crianças da Educação Infantil, deverá ser apresentado o relatório de 
desenvolvimento, do ano anterior, da instituição de origem. 

 
8. PROGRAMAÇÃO 
Durante o período de pandemia, solicitamos que conheçam a escola pelo site 
com o tour virtual, onde poderão conhecer as dependências do colégio. 
 
10. MATRÍCULA 
Após a divulgação do resultado, a vaga será garantida no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis ou enquanto existirem vagas. 
 
Os pais deverão dirigir-se à Secretaria do Colégio, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 8h às 18h, de posse dos seguintes documentos: 
 
• Cópia da Certidão de Nascimento 
• Uma foto 3 X 4 do aluno 
• Cópia do comprovante de endereço 
• Declaração de transferência 
• Histórico escolar (quando já disponível) 
• Registro do percurso escolar (Educação Infantil) 
• Cópia do cartão de vacina (Educação Infantil) 
• Cópia da Carteira de Identidade e CPF do responsável financeiro 
• Documento de adimplência da escola de origem. 
 

 
Belo Horizonte, 06 de agosto de 2020. 

Diretoria Executiva 
Colégio Arnaldo Anchieta 

Telefone 3524-5210 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES 
Colégio Arnaldo Anchieta 
Rua Vitório Marçola, 360 - Anchieta 
atendimentoanchieta@colegioarnaldo.com.br 
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