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O Colégio Notre Dame Ipanema, pelo presente, socializa o processo 

de inscrição de candidatos da Educação Infantil até a 2ª série do 

Ensino Médio, e Integral (do Maternal I da Educação Infantil ao 6º 

ano do Ensino Fundamental), para o ano letivo de 2020.  

Não haverá vaga para a 3ª série do Ensino Médio. 
 
 

1. INSCRIÇÕES 

 
1. As inscrições serão na Secretaria Escolar ou por e-mail: 

secretaria.ipa@notredame.org.br , das 8h do dia 14 de 
agosto até 16h do dia 12 de novembro de 2019, e só 
poderão ser realizadas dentro do prazo estabelecido. 
Nesse momento, o responsável deverá, obrigatoriamente, 
preencher a ficha de inscrição e anexar cópia do boletim da 
escola de origem e/ou parecer descritivo. 

2. O candidato poderá participar do processo de admissão 
somente em um turno (manhã ou tarde). 

 
2. DATAS  

 
ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO, VISITAÇÃO DO COLÉGIO E 
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 
Datas e horários:  

 27 de agosto, terça-feira às 8h; 

 18 de setembro, quarta-feira às 8h; 

 07 de outubro, segunda-feira às 14h; 

 31 de outubro, quinta-feira às 08h; 

 13 de novembro, quarta-feira às 14h. 
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Observações: 

 As visitas acontecerão nesses dias e horários, de acordo com 
a opção escolhida ao preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO. 

 Visitas após o dia 13/11, estão condicionadas à 
disponibilidades de vagas. 

 15 minutos antes será oferecido um café de boas-vindas. 
 
 

3. ORGANIZAÇÃO POR SEGMENTO 

 
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I 
 
Idade para ingresso 
Os responsáveis pelos candidatos devem observar o seguinte critério 
de idade, em conformidade com a Deliberação E/CME nº 30, de 03 
de janeiro de 2019 e Recurso Especial nº 1.412.704 – PE 
(2013/0352957-0), do Superior Tribunal de Justiça: 
 

 Berçário II – 1 ano e 3 meses; 
 Maternal I – 2 anos completos até 31 de março de 2020; 
 Maternal II – 3 anos completos até 31 de março de 2020; 
 Pré-Escola I – 4 anos completos até 31 de março de 2020; 
 Pré-Escola II – 5 anos completos até 31 de março de 2020; 
 1º ano do EFI – 6 anos completos até 31 de março de 2020. 

 
*Estudantes para a Pré-Escola II e do 1º ano do Ensino Fundamental I 
deverão vir junto com os pais para um momento de convivência. 
 
Integral Notre Dame 
 
Atende aos estudantes do Maternal I da Educação Infantil ao 6º ano 
do Ensino Fundamental. 
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Do 2º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª à 2ª série do 
Ensino Médio 
 

 

 Os candidatos realizarão uma Avaliação de Língua 
Portuguesa, Matemática e Redação. A avaliação contemplará 
os conteúdos da série em curso.    

 O candidato deverá atingir o mínimo de 50% de 
aproveitamento, em cada componente curricular, para ser 
aprovado. 

 
4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E MATRÍCULA 

 27 de agosto, terça-feira às 8h;  
resultado no dia 30/08/2019; 

 18 de setembro, quarta-feira às 8h;  
resultado no dia 23/09/2019; 

 07 de outubro, segunda-feira às 14h;  
resultado no dia 10/10/2019; 

 31 de outubro, quinta-feira às 08h;  
resultado no dia 04/11/2019; 

 13 de novembro, quarta-feira às 14h;  
resultado no dia 18/11/2019. 

 
*O resultado da avaliação será disponibilizado na Secretaria Escolar,  
por telefone ou e-mail (2227-9200, secretaria.ipa@notredame.org.br), 
nos dias informados acima. 

*De acordo com o resultado da avaliação, o candidato e seu 
responsável, poderão ser convidados a comparecer ao Colégio para 
uma conversa com a Coordenação. 
*Após o resultado da avaliação, a matrícula deverá ser efetuada em 
até 05 (cinco) dias úteis. Caso contrário, a vaga será 
automaticamente disponibilizada para o próximo candidato. 
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5. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 
 Comprovante de atendimento pedagógico; 
 Comprovante do pagamento da 1ª parcela da anuidade, 

conforme o Contrato padrão de Prestação de Serviços de 
Educação Escolar da Rede de Educação Notre Dame; 

 Uma foto 3x4 atual do estudante; 
 Cópia do comprovante de residência; 
 Cópias da carteira de identidade e do CPF do pai e da mãe; 
 Cópias da carteira de identidade e do CPF do responsável 

financeiro; caso seja outra pessoa; 
 Declaração de escolaridade; 
 Cópia da certidão de nascimento; 
 Cópia da carteira de identidade e CPF do estudante; 
 Histórico escolar (via original); 
 Atestado de saúde, contendo a especificação do tipo 

sanguíneo e fator Rhesus-RH, conforme Deliberação CEE nº 
6.683, 15/01/2014 e Projeto de Lei 779/2015; 

 Cópia do cartão de vacina para menores de 8 anos, conforme 
Lei nº 5.612 de 12/07/2013; 

 Exame audiométrico e oftalmológico para estudantes do Pré II, 
1º e 2º anos do Ensino Fundamental I; 

 Atestado de saúde e de aptidão à prática desportiva – 
obrigatório e imprescindível, contendo a expressão: apto ou 
não apto às práticas de Educação Física, conforme Lei nº 6.545 
de 02/10/2013; 

 Laudo médico assinado, carimbado e atualizado dos 
estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Parecer de acompanhamento do Especialista 
(Fonoaudiólogo, Psicólogo, entre outros). 
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6. INFORMAÇÕES GERAIS: 

 
 O não comparecimento do candidato nas datas disponibilizadas 

para realização das avaliações, implicará na não efetivação da 
matrícula. 

 As vagas serão preenchidas, respeitando a data da vivência e/ou 
o resultado das avaliações.   

 A previsão do número de vagas está sujeita a eventuais 
alterações, conforme formação de turmas para o ano letivo de 
2020. 

 Encerrando-se o quantitativo de vagas disponibilizado pelo 
Colégio, será iniciado o preenchimento de lista de espera. 

 Os candidatos que ficarem na lista de espera serão chamados, 
obedecendo a ordem de preenchimento da mesma, até o 
término das vagas remanescentes. 

 No momento em que surgir uma vaga, o responsável será 
comunicado via e-mail e deverá comparecer à Secretaria Escolar, 
no prazo máximo de dois dias úteis. Caso contrário, a vaga será 
automaticamente disponibilizada para o próximo candidato da 
lista de espera. 

 
OBSERVAÇÃO: A não observância de qualquer um dos itens 
presentes neste informativo implicará no cancelamento automático 
da inscrição. 

Casos não especificados e dúvidas serão esclarecidos pelo 
telefone: 2227-9200, na Secretaria Escolar ou pelo e-mail: 
secretaria.ipa@notredame.org.br 
 
Rio de Janeiro, agosto de 2019. 

 
 
 
 

 

mailto:secretaria.ipa@notredame.org.br


INFORMATIVO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA 2020 

 

8 
 

QUADRO DE VAGAS 
Educação Infantil Vagas 

Berçário II - MATUTINO                                                        12 

Berçário II - VESPERTINO                                                          12 

Maternal I - MATUTINO                                                       15 

Maternal I - VESPERTINO                                                            15 

Maternal II - MATUTINO                                                       10 

Maternal II -VESPERTINO                                                     15 

Pré-Escola I - MATUTINO                                                    06 

Pré-Escola I -VESPERTINO                                                    12 

Pré-Escola II - MATUTINO                                                   05 

Pré-Escola II -  VESPERTINO                                                      09 

TOTAL 111 

Ensino Fundamental I (1º ao 5ºano) 
 

1º ano  - MATUTINO 10 

1º ano - VESPERTINO  15 

2º ano - MATUTINO 14 

2º ano - VESPERTINO  15 

3º ano  - MATUTINO 09 

3º ano - VESPERTINO  15 

4º ano  - MATUTINO 12 

4º ano - VESPERTINO  05 

5º ano  - MATUTINO 11 

5º ano - VESPERTINO  08 

TOTAL 114 

Ensino Fundamental II (6º ao 9ºano) 
 

6º ano  24 

7º ano  15 

8º ano  05 

9º ano 08 

TOTAL 52 

Ensino Médio 
 

1ª EM 15 

2º EM 10 

3º EM 0 

TOTAL 25 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 302 
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SEGMENTO PRETENDIDO: 
(   ) EDUCAÇÃO INFANTIL   (   ) ENSINO FUNDAMENTAL I 
(   ) ENSINO FUNDAMENTAL  II   (   ) ENSINO MÉDIO 
 
ANO/SÉRIE:    TURNO: 

ESCOLA DE ORIGEM:  

Nome do (a) estudante:  

Data de nascimento:  

Endereço:       CEP: 

Bairro:     Tel. residencial:  

Filiação: 

Celular:     CPF:  

Data de nascimento:  

E-mail:  

Filiação: 

Celular:     CPF:  

Data de nascimento:  

E-mail:  

 
Selecione uma data para reunião pedagógica, visitação do espaço escolar, 
avaliação e vivência: 
(   ) 27 de agosto, terça-feira às 08h; 
(   ) 18 de setembro, quarta-feira às 8h; 
(   ) 07 de outubro, segunda-feira às 14h; 
(   ) 31 de outubro, quinta-feira às 08h; 
(   ) 13 de novembro, quarta-feira às 14h. 
 

Assinatura:  
______________________________________________________________ 

 
Data: _________________________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO – MATRÍCULAS 2020 
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