
 

 

Processo de Admissão de novos estudantes 

Edital 2022 
 
Bem-vindos ao Processo de Seleção - 2022 de novos estudantes do Colégio Marista Padre Eustáquio! Apresentamos, a 
seguir, as informações e procedimentos necessários ao processo de admissão. 

 
1. INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo de matrícula 2022 podem ser realizadas pelo site inscricoes.marista.edu.br ou 
diretamente na Secretaria Escolar do Colégio, a partir do dia 20 de julho de 2021. 
Após a confirmação da inscrição pelo site, pedimos, gentilmente, que nos envie, pelo e-mail peustaquio@marista.edu.br, 
os documentos abaixo relacionados, de acordo com a série a cursar em 2022: 
Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental: cópia da Certidão de Nascimento, cópia do RG e do CPF dos 
responsáveis (frente e verso).  
2º ano do Ensino Fudamental ao 3º ano do Ensino Médio: cópia da Certidão de Nascimento, cópia do RG e do CPF dos 
responsáveis (frente e verso) e Boletim Escolar. 
 
2. MATRÍCULA 

A matrícula poderá ser efetuada após a inscrição, a ser confirmada mediante realização da avaliação diagnóstica, entrega 
da documentação na Secretaria Escolar (a entrega poderá ser presencial ou por meio eletrônico) e pagamento da 
anuidade ou da primeira parcela da anuidade (caso parcelado). 
 

   
 Documentos Necessários para efetivação da Matrícula 

 
 

Entrega Presencial  
 

   
 Envio por meio eletrônico 

Entregar os documentos abaixo descritos, em cópia 
legível e sem cortes de dados, na Secretaria do 
Colégio, no horário de atendimento: das 7h às 18h. 

Esse envio requer um cuidado especial: os documentos 
deverão ser escaneados (não poderão ser fotografados) e 
enviados de forma legível, sem cortes de dados ou sombras na 
imagem. 

 01 foto 3 x 4 do(a) estudante; 
 Certidão de Nascimento do(a) estudante; 
 Carteira de Identidade do(a) estudante e CPF (obrigatório para estudantes do Ensino  Médio);  
 Cartão de Vacina para os estudantes da Educação Infantil (Maternal II ao 2º Ano da Educação Infantil); 
 Declaração de Escolaridade (exceto para estudantes do Maternal); 
 Identidade do Pai (frente e verso); 
 Identidade da Mãe (frente e verso); 
 Comprovante de Endereço. 
 OBSERVAÇÃO PARA AS DUAS OPÇÕES DE ENTREGA DE DOCUMENTO: Ao final do ano letivo, os responsáveis pelos 
estudantes da Educação Infantil e do 1º Ano do Ensino Fundamental deverão, ainda, entregar o Registro de Percurso 
Escolar. Os Estudantes dos demais segmentos deverão entregar o Histórico Escolar. 

 
 
 
 
 
 



 

 
2.1 CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE MATRÍCULA 

• Existência da vaga no ano/série/turno; 

• Inscrição por meio do site inscricoes.marista.edu.br;  

• Realização de avaliação diagnóstica com o candidato à vaga; 

• Apresentação dos documentos necessários para efetivação da matrícula 2022, conforme quadro já 
apresentado. 

 
  

QUADRO DE VAGAS DISPONÍVEIS  
 

  
Ano/Série  

 
Turno 

     
 Vagas 
 

 Maternal II Matutino vagas disponíveis 
 Maternal II Vespertino vagas disponíveis 
 Maternal III Matutino vagas disponíveis 
 Maternal III Vespertino vagas disponíveis 
 1º Ano Educação Infantil  Matutino vagas disponíveis 
 1º Ano Educação Infantil  Vespertino vagas disponíveis 
 2º Ano Educação Infantil Matutino vagas disponíveis 
 2º Ano Educação Infantil Vespertino vagas disponíveis 
 1º Ano Ensino Fundamental  Matutino vagas disponíveis 
1º Ano Ensino Fundamental                    Vespertino         vagas disponíveis 

2º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
2º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
3º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
3º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
4º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
4º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
5º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
5º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
6º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
6º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
7º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
7º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
8º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
8º Ano Ensino Fundamental Vespertino vagas disponíveis 
9º Ano Ensino Fundamental Matutino vagas disponíveis 
1ª Série do Ensino Médio Matutino vagas disponíveis 
2ª Série do Ensino Médio Matutino vagas disponíveis 
3ª Série do Ensino Médio Matutino vagas disponíveis 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Observação: A matrícula não poderá ser efetivada caso as informações declaradas na inscrição não sejam 
comprovadas por meio da apresentação de documentos. 

 

3.  ADMISSÃO 

3.1. VAGAS 

O Colégio Marista Padre Eustáquio tem capacidade de vagas limitada. Para conhecer se há vagas, gentileza 
consultar a secretaria da Escola. 

3.2. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE DE MATRÍCULA 

i. Ser irmão de estudante Marista; 

ii. Ser estudante transferido de outra unidade Marista; 

iii. Ser estudante de instituição parceira do Colégio Marista Padre Eustáquio; 

iv. Ser indicado pelo Conselho Diretor do Colégio Marista Padre Eustáquio. 

3.3. IDADES DE REFERÊNCIA PARA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO 
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Para a definição dos anos/séries dos estudantes nos anos iniciais de escolaridade, será respeitada a referência 
definida pela legislação vigente em nível estadual. Quando não definido localmente, se seguirá a resolução do 
Conselho Nacional de Educação, conforme quadro abaixo: 

 
 

Nomenclatura 
 

 
Idade 

Maternal II – Creche Nascidos(as) de 01/04/2019 a 31/03/2020 

Maternal III – Creche Nascidos(as) de 01/04/2018 a 31/03/2019 

1º ano – Educação Infantil Nascidos(as) de 01/04/2017 a 31/03/2018 

2º ano – Educação Infantil Nascidos(as) de 01/04/2016 a 31/03/2017 

1º ano – Ensino Fundamental Nascidos(as) de 01/04/2015 a 31/03/2016 

 

4. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 
A avaliação diagnóstica tem como objetivo conhecer as competências e habilidades construídas ao longo da vida 
estudantil do aluno. O responsável poderá escolher o melhor dia para acompanhar o estudante na atividade, 
conforme as datas do cronograma. Caso as datas previstas não estejam compatíveis com sua agenda, novas datas 
poderão ser vistas diretamente com a unidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Solicitamos que confirme a participação de seu filho, junto à Secretaria do Colégio Marista Padre Eustáquio, ao 
receber a ligação da nossa equipe. Lembre-se: uma estrutura toda especial está sendo preparada para recebê-lo! 

  
 

Cronograma para realização da avaliação diagnóstica 
 

 
Dia 

 

 
Horário 

 
Resultado 

• Processo 1 
 14/08/2021  
     ou      
 21/08/2021 

 
 
 

Início: 8h 
Término: 10h30 

 
 

O resultado será 
divulgado na quarta-
feira posterior à data 
da prova, a partir das 

18h. 
 
 

• Processo 2 
 11/09/2021 
     ou 
 25/09/2021  

• Processo 3 
Ao longo da semana útil 
– 2ª a 6ª feira 
 
 

Início: Das 8h às 15h. 
Término: 17h 

O resultado será 
divulgado antes da 

família retornar para 
sua residência.  

 

5. SOCIALIZAÇÃO 

Todos os que já realizaram a matrícula e os que ainda buscam mais informações sobre o Colégio estão convidados 
a participar do momento de apresentação da equipe e das propostas pedagógicas. Essa atividade acontecerá 
conforme o cronograma disponibilizado a seguir e ocorrerá de forma on-line. 

 
 
Processo 

 
Socialização 

 
Horário 

 
1 
 

 
12/08/2021  

 
Às 18h30 

2 
 

 
09/09/2021 
 

3 
 

 
06/11/2021 – Presencialmente, no colégio. 
 

Às 8h 

 
As unidades Maristas têm a autonomia de implementação da política de admissão de novos estudantes e se 
reservam no direito de fazer eventuais alterações, caso julguem necessário. 

 
Belo Horizonte, 07 de Outubro de 2021. 

 
 


