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EDITAL

PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS 2022

O Colégio Vicentino Virgem Poderosa, no âmbito de suas atribuições, torna público, nos termos 
deste edital, as normas e os procedimentos para admissão de candidatos a matrícula.

1. As Inscrições

As inscrições para o processo de matrícula 2022 serão realizadas pelo site www.
colegiovicentinovirgempoderosa.com.br a partir do dia 20/09/2021.

Faz saber também, que o Colégio Vicentino Virgem Poderosa, Instituição de ensino regular, 
possui em sua matriz, os conteúdos estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC, com 
organização dividida em séries respeitando a promoção e a matrícula dos estudantes em séries conforme 
estabelecido na legislação educacional vigente.

2. A Matrícula

A matrícula será efetuada após inscrição, a ser confirmada mediante realização da avaliação 
diagnóstica, entrega da documentação na Secretaria Escolar ou por meio eletrônico e pagamento da 
anuidade ou da primeira parcela da anuidade quando a opção for pelo parcelamento.

3. Relação dos Documentos Necessários

Certidão de Nascimento (cópia);

Carteira de Vacinação atualizada (cópia);

Carteira de Identidade – RG (cópia);

01 foto 3 x 4 recente;

Formulários do Colégio preenchidos e assinados pelo responsável legal;

Recibo da mensalidade de janeiro pago;

Declaração de Escolaridade;

Declaração de adimplência da escola de origem;

Declaração de Transferência do Estabelecimento de Origem;
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Histórico Escolar do Ensino Fundamental (original);

Histórico Escolar do Ensino Médio (original);

4.  Critérios para Participação do Processo de Matrícula

a. Existência de vaga no ano/série.

b. Inscrição no site www.colegiovirgempoderosa.com.br.

c. O candidato à vaga precisará realizar a avaliação diagnóstica.

d. Apresentar a documentação necessária para a efetivação da matrícula 2022.

e. Caso as informações declaradas no ato da inscrição não sejam confirmadas na apresentação dos 
documentos, a matrícula não poderá ser efetivada. 

O Colégio Vicentino Virgem Poderosa, funciona em dois turnos: matutino e vespertino, tendo suas 
séries/anos distribuídas da seguinte forma:

Abertura de Vagas 2022

Ano/Série Turno Vagas
Maternal I Vespertino Há vagas

Maternal II Vespertino Há vagas

Infantil I Vespertino Há vagas

Infantil II Vespertino Há vagas

1º ano – Ensino Fundamental Matutino/Vespertino Há vagas

2º ano – Ensino Fundamental Vespertino Há vagas

3º ano – Ensino Fundamental Vespertino Há vagas

4º ano – Ensino Fundamental Vespertino Há vagas

5º ano – Ensino Fundamental Vespertino Há vagas

6º ano – Ensino Fundamental Matutino/Vespertino Há vagas

7º ano – Ensino Fundamental Matutino Há vagas

8º ano – Ensino Fundamental Matutino Há vagas

9º ano – Ensino Fundamental Matutino Há vagas

1ª série – Ensino Médio Matutino Há vagas

2ª série – Ensino Médio Matutino Há vagas

Quanto ao número de vagas, não há previsão posto que estas serão disponibilizadas de acordo com a 
formação das turmas para 2022.  
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5. São Critérios de Prioridade de Matrícula

I. Ser irmão de estudante do Colégio Vicentino Virgem Poderosa;

II. Ser estudante transferido de outra unidade da Rede Vicentina de Educação;

III. Ser estudante egresso de instituições parceiras do Colégio Vicentino Virgem Poderosa;

6.  Idades de Referência para matrícula na Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental

Nomenclatura Idade
Maternal I 2 anos completos até 31/03/2022

Maternal II 3 anos completos até 31/03/2022

Infantil I 4 anos completos até 31/03/2022

Infantil II 5 anos completos até 31/03/2022

1º ano (Ensino Fundamental) 6 anos completos até 31/03/2022

Excepcionalmente, a criança que estava matriculada e frequentando instituição educacional em 
05/10/2018 (portaria nº 1035) terá direito a continuidade, mesmo que a data de nascimento seja 
posterior ao dia 31 de março.

7. Sondagem de Conhecimentos e Entrevista

Os alunos com pretensão às matrículas para o ano letivo de 2022 serão submetidos a uma avaliação 
diagnóstica que tem como objetivo averiguar se o candidato adquiriu as habilidades e competências 
desenvolvidas ao longo da vida acadêmica. O instrumento tem por função orientar o ensino, o planejamento 
do trabalho a ser empreendido, redirecionando o foco na aprendizagem do aluno. As questões para a 
Sondagem serão elaboradas com base no conteúdo do conhecimento correspondente ao ano/série que o 
aluno cursou em 2021.

O responsável poderá escolher a melhor data para acompanhar o estudante na atividade. Em caso 
de necessidade, a avaliação poderá ser realizada de forma virtual. O resultado estará disponível em data a 
ser informada pela equipe pedagógica e o colégio fará contato para dar retorno ao responsável. 

Para os candidatos da Educação Infantil e 1º ano: entrevista e atividades lúdico-pedagógicas.

Para os candidatos do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental: entrevista e sondagem de Português 
e Redação e Matemática.

Para os candidatos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: entrevista e sondagem de Português, 
Redação e Matemática.

Para os candidatos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio: entrevista e sondagem de Português, Redação 
e Matemática.
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No dia da entrevista deverá ser apresentado o último BOLETIM ESCOLAR (exceto Educação Infantil. 
Faz-se necessária a presença do Responsável para encontro e palestra com a Direção e Coordenação 
Pedagógica.

8.  Encontro de Socialização

O Encontro de socialização tem como objetivo oferecer informações sobre as rotinas do CVVP. O 
encontro será desenvolvido pela equipe pedagógica do segmento quando a família e o candidato terão 
oportunidade de esclarecer dúvidas.

Datas do Encontro de Socialização

Data Horário Local
25/09/2021 08h às 11h CVVP

16/10/2021 08h às 11h CVVP

20/11/2021 08h às 11h CVVP

9. Da Matrícula

Local das matrículas: as matrículas serão realizadas na secretaria do colégio de segunda a sexta-
feira das 7h30 às 17h, onde serão obtidas todas as informações necessárias à sua realização, bem como 
a entrega de todos os documentos necessários ao seu deferimento. A falta de qualquer documento, 
inclusive cadastral, ensejará o indeferimento da matrícula.

O candidato que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula no prazo estipulado, perderá o direito 
à vaga, não podendo posteriormente pleitear matrícula.

Por ocasião da MATRÍCULA, o RESPONSÁVEL deverá comparecer munido dos documentos 
relacionados no item 3 do edital.

São Paulo, 13 de setembro de 2021.

___________________________________
Alair Bento dos Santos

DIRETOR
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Praça Frederico Ozanan, 158 • Moinho Velho

Ipiranga • São Paulo • SP • CEP 04286-010

Tel. (11) 2219-6320

www.colegiovirgempoderosa.com.br

cvvp@colegiovirgempoderosa.com.br

  colegiovicentinovirgempoderosa


