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As inscrições para a Admissão de novos estudantes - 2022 podem ser realizadas pelo site 
http://marista.edu.br/matriculas a partir do dia 21 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Segmento Inscrição Matrícula 
Orientações 
Socialização 

Data 
Socialização 

Resultado 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERNAL III 

De 21/07 a 

12/08/2021  

Disponível a partir 

do 3º dia (72 

horas), após o ato 

da Inscrição e  

entrega total da 

documentação 

solicitada (item 

1.4) 

até 21/09/2020. 

 

Serão 

encaminhadas 

pelo e-mail 

cadastrado no ato 

da Inscrição. 

11/09/2021 Atendimento 

individualizado 

às famílias. Os 

encontros são 

agendados pelo 

Serviço de 

Orientação 

Educacional.   

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

1º ANO 
11/09/2021 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 2º ANO  
18/09/2021 

ENSINO FUNDAMENTAL  

1º ANO 
18/09/2021 

 

Segmento Inscrição 
Orientações 

Socialização 

Data 
Socialização/ 

Avaliação  

Resultado Matrícula 

2º ANO AO 4º ANO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

De 22/07 a 

16/08  

Serão 

encaminhadas 

pelo e-mail 

cadastrado no ato 

da Inscrição. 

28/08/2021 10/09/2021 
10/09 a 

24/09/2021 

 

http://marista.edu.br/matriculas
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Segmento Inscrição 
Orientações 

Socialização 

Data 

Socialização/ 

Avaliação  

Resultado Matrícula 

DO 5º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL AO 3º ANO 

DO ENSINO MÉDIO 

De 23/07 a 

21/09  

Serão 

encaminhadas 

pelo e-mail 

cadastrado no 

ato da Inscrição. 

 

25/09/2021 

 

07/10/2021 
07/10 a  

14/10/2021 

 

  

• 1 filho: R$ 60,00  

• 2 filhos: R$ 120,00  

• 3 filhos: R$ 180,00 

 

 

 

• Existência da vaga na série e no turno pretendido; 

• Inscrição por meio do site  marista.edu.br/matriculas ; 

• Pagamento da taxa de inscrição; 

• Apresentação da documentação descrita no item 1.4 do edital. 

 

DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS, EM PDF, ATÉ 72H APÓS A INSCRIÇÃO PELO E-
MAIL: secretaria.natal@marista.edu.br (COLOCAR NO CAMPO ASSUNTO DO E-MAIL: 
INSCRIÇÃO 2022):  

• Cópia do RG ou Certidão de Nascimento; 

• Cópia do CPF do candidato; 

• Declaração de escolaridade (atualizada). 
 

 

• Em caso de desistência ou ausência na data prevista para a Avaliação Diagnóstica, não 
haverá devolução da taxa de inscrição. Entretanto, o responsável do candidato 
poderá contatar a escola, por meio do telefone (84) 4009-5008, e inscrever-se para o 
próximo processo, observando o critério de existência da vaga. 

https://pmbcn-my.sharepoint.com/personal/mkt_marista_edu_br/Documents/Editais%202022/Finais%20-%20Word/marista.edu.br/matriculas
mailto:secretaria.natal@marista.edu.br
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• A inscrição, o pagamento da taxa e a participação do (a) candidato (a) no dia da 
Avaliação e/ou Socialização, assim como de um responsável, são requisitos 
obrigatórios para classificação e efetivação da matrícula. 

• Caso as informações declaradas na inscrição não sejam comprovadas no ato da 
matrícula, por meio da apresentação de documentos, a matrícula não poderá ser 
efetivada. 
 

 

 

 
Serão considerados objetos de avaliação as Habilidades e Competências 
desenvolvidas nas séries/anos anteriores a qual o estudante está inscrito. 
 
Para acessar o Conteúdo Programático, clique aqui. 
 

 

ANO DE ENSINO ATIVIDADES 

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino 
Fundamental 

Os candidatos ao Maternal III – Educação Infantil 
participarão de atividades lúdicas e de Socialização.  

Os candidatos ao 1º e 2º anos da Educação Infantil 
e ao 1º Ano do Ensino Fundamental participarão da 

Socialização e de atividades lúdicas diagnósticas em 
Língua Portuguesa e Matemática. 

2º ao 4º ano do Ensino Fundamental Atividade de Língua Portuguesa e Matemática. 

5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 
Avaliação de Língua Portuguesa, Redação e 

Matemática. 
 

1º ao 3º ano do Ensino Médio 
Avaliação de Língua Portuguesa, Redação e 

Matemática. 

 

 

O resultado será encaminhado pelo e-mail registrado no ato da inscrição, conforme datas 

indicadas no item 1.1 do edital. 

O candidato classificado terá a vaga assegurada até o término do prazo da matrícula do 
processo no qual está inscrito.  

Os resultados não serão passíveis de recurso. 

https://marista.edu.br/conteudo-programatico/
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Ratificamos que o Colégio Marista Natal não dispõe de vagas para todos os candidatos. Dessa 
forma, os resultados serão encaminhados via e-mail, indicado no ato da inscrição, com as 
seguintes denominações, respeitados os critérios anteriormente informados: 
 

a) Classificado: significará apto para matrícula imediata. 

b) Classificado com restrições: necessita de atendimento com a Coordenação 

Pedagógica e/ou em lista de espera.  

c) Não classificado 

 

 

A matrícula poderá ser efetuada após o recebimento do resultado, conforme indica o item 

3 – Resultados. A entrega da documentação para a matrícula poderá ser presencialmente, 

na Secretaria Escolar e/ou por meio eletrônico: secretaria.natal@marista.edu.br. 

Para a efetivação da matrícula, o candidato tem a opção de efetuar o pagamento da 
anuidade ou da primeira parcela(caso parcelado). 

 

 

Para a definição dos anos/séries dos estudantes nos anos iniciais de escolaridade será 
respeitado a referência e legislação em vigor de cada estado. Quando não definido 
localmente, seguirá a resolução do Conselho Nacional de Educação, conforme quadro 

abaixo: 

Nomenclatura Idade 

Maternal III – Creche 3 anos completos até 31/03/2022* 

Documentos necessários para Matrícula 
• RG e CPF (dos pais e/ou responsável); 

• Cópia do Comprovante de Endereço; 

• Declaração de quitação escolar (até a data de matrícula). 

• Cópia da Carteira de Vacinação (página específica de identificação e atualização 

de vacinas); 

• No caso do responsável financeiro ser um terceiro, apresentar cópia do RG, CPF 

e comprovante de residência. 

mailto:secretaria.natal@marista.edu.br
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1º ano – Educação Infantil 4 anos completos até 31/03/2022* 

2º ano – Educação Infantil 5 anos completos até 31/03/2022* 

1º ano – Ensino Fundamental 6 anos completos até 31/03/2022* 

*Em conformidade com: 

Resolução nº 01/2019, de 26 de junho de 2019, do Conselho Estadual de Educação – CEE/RN. 

Resolução nº 02/2018(*), de 9 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica – CNE/CEB 

 

 
 

Para os candidatos que não realizaram a inscrição pela indisponibilidade de vagas, 
disponibilizaremos um cadastro reserva através do endereço: 
https://abre.ai/cadastroreserva2022 

 

 

 

 
 

Colégio Marista de Natal 

Endereço: Rua Apodi, nº 330 – Bairro Tirol – Natal/RN 

Telefone: (84) 4009-5000 e (84) 4009-5008 (Secretaria Escolar) 

E-mail da secretaria: secretaria.natal@marista.edu.br 

Site do Colégio: www.marista.edu.br/natal 

As unidades Maristas têm a autonomia de implementação da política de admissão de novos 

alunos e se reservam no direito de fazer eventuais alterações, caso julguem necessário.  

 

 

 

 

Natal, 19 de julho de 2021. 

https://abre.ai/cadastroreserva2022
mailto:secretaria.natal@marista.edu.br
http://www.marista.edu.br/natal

