DEPARTAMENTO REGIONAL SESC EM MINAS GERAIS
ADMISSÃO DE ALUNOS PAGANTES – 2019

A partir do dia 20/08/2018 estarão abertas as inscrições para o processo de admissão de novos
estudantes, para vagas destinadas ao público pagante nos Colégios Sesc e Centro de Educação
Infantil Sesc Contagem, nas etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, conforme
cronograma de cada Colégio ao final deste documento.

As vagas são destinadas, preferencialmente, aos candidatos dependentes dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, que receberão bolsa de estudos parcial de 50% sobre o valor
total da mensalidade. Caso as vagas não sejam preenchidas, poderão se inscrever os candidatos do
público em geral, que efetuarão o pagamento integral do valor da mensalidade.

As inscrições deverão ser realizadas pelo responsável legal do candidato, a partir da entrega da
documentação e critérios exigidos pela instituição, conforme os termos abaixo:

1. Documentação para matrícula (apresentar originais e cópias):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Certidão de Nascimento;
CPF;
Cartão de Vacina;
Carteira de Identidade;
Uma foto 3x4;
Comprovante de endereço do domicílio onde reside o candidato: conta de água ou luz
dos três últimos meses;
g) Declaração ou Histórico escolar (para candidatos do Ensino Fundamental);
h) Cartão do Cliente Sesc Válido;
i) Documento comprobatório em caso de pessoa com deficiência (desejável).
1.1 Documentos Exigidos para identificação dos responsáveis legais (apresentar originais e
cópias)
a)
b)
c)
d)
e)

Carteira de Identidade;
CPF;
Cartão do Sesc Válido;
Termo de adoção e/ou guarda de responsabilidade legal para candidatos;
Em caso de óbito dos pais: certidão de óbito dos pais, no caso de um deles não constar
do grupo familiar do candidato por essas razões.

1.2 Documentos e critérios exigidos para identificação do responsável financeiro (apresentar
originais e cópias):
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Não poderá ter débitos com o Sesc.

2. Quantitativo de vagas
Admissão de alunos pagantes 2019
Colégio

Araxá

Contagem

Governador Valadares

Montes Claros

Série/ano

Turno

Nº de vagas

1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
Infantil III
Infantil III
Infantil V
3º ano
5º ano
5º ano
Infantil II
Infantil III
Infantil V

Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Manhã
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã

7
5
3
8
9
1
1
1
3
1
1
2
1
4

3. Critérios para manutenção da bolsa parcial (50%)
a) Obtenção de frequência mínima de 75% durante o ano letivo;
b) Participação dos pais e/ou responsáveis legais de, no mínimo, 65% em reuniões convocadas
pelos Colégios Sesc e Centro de Educação Infantil Sesc Contagem-Betim;
c) Rendimento global anual por disciplina de no mínimo 60% (para alunos do Ensino
Fundamental);
d) Em casos de alunos com necessidades educacionais especiais, que não atingirem o nível de
rendimento escolar exigido pelo ensino fundamental, a permanência da bolsa será
analisada pela equipe multidisciplinar dos Colégios Sesc e/ou Centro de Educação Infantil
Sesc Contagem, com base no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

4. Etapas do Processo
a) Para alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental as vagas serão
preenchidas por ordem de chegada ao Colégio de interesse.
b) Para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental a seleção dos alunos se dará
por meio de uma série de atividades compatíveis com a faixa etária e o grau de
escolaridade, a criança será observada quanto à sua maturidade psicomotora e
cognitiva, grau de socialização, possibilidades de expressão, habilidades de leitura e
escrita e nível de organização do pensamento lógico matemático. A data e horário
da atividade serão informados no momento da entrega de documentos. O
aproveitamento na atividade avaliativa deverá ser maior que 50%. Devido ao baixo
número de vagas, o resultado será fator classificatório na seleção dos alunos.
5. Informações Gerais
a) O valor da anuidade escolar será informado pela escola que o aluno pretende ingressar,
bem como as parcelas e as datas de vencimento. Os alunos terão direito ao recebimento
de kits básicos de material e uniforme escolar e a oferta de alimentação, com cardápio
elaborado por nutricionista, contemplados no valor da mensalidade.
b) Não é permitido acúmulo de benefícios.
c) Sobre a idade de ingresso na Educação Infantil e Ensino Fundamental, deverão se
matricular as crianças que completarem a idade referente a turma até o dia 31/03/2019.
Por exemplo: Para o Infantil 2, deverão se inscrever crianças com dois anos completos ou a
completar até o dia 31/03/2019.
d) A inscrição ocorrerá por meio de ordem de chegada, conforme cronograma abaixo.

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS – 2019
ETAPAS
Inscrição e matrícula
Educação Infantil e 1º ano do
Ensino Fundamental
(Período exclusivo para
Trabalhador do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo com
50% de desconto).
Inscrição e matrícula
Educação Infantil e 1º ano do
Ensino Fundamental
(Trabalhador do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo e
Público geral)
Inscrição
2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental
(Período exclusivo para
Trabalhador do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo com
50% de desconto).
Inscrição
2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental
(Trabalhador do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo e
Público geral)
Atividade avaliativa (2° ao 5°
ano do ensino fundamental)
Matrícula
2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental

DATA

20/08/2018 a
20/09/2018

HORÁRIO

LOCAL

De 08h às 17h

Colégios Sesc

De 08h às 17h

Colégios Sesc

De 08h às 17h

Colégios Sesc

De 08h às 17h

Colégios Sesc

A ser definida pela
direção do colégio

De 08h às 17h

Colégios Sesc

A ser definida pela
direção do colégio

De 08h às 17h

Colégios Sesc

A partir de
21/09/2018
(enquanto houver
vaga disponível)

20/08/2018 a
20/09/2018

A partir de
21/09/2018
(enquanto houver
vaga disponível)

