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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. O Colégio Margarida Lacoque comunica, por meio deste Edital, que estão abertas as inscrições 

do processo seletivo para admissão de novos alunos, na categoria de bolsistas, para turmas do 

ensino fundamental do ano de 2018. As regras do processo seletivo e da conquista das bolsas são 

regidas por este Edital. 

1.2. Este Processo Seletivo tem por objetivo apenas distribuir bolsas de estudos aos inscritos e 

interessados em ingressar nas respectivas turmas do ensino fundamental de 2018. 

2. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

2.1. Poderão se inscrever no processo seletivo, para concorrência das bolsas, alunos que se 

enquadrem nas seguintes turmas e critérios: 

 

 

 

 

2.2. As inscrições estarão abertas durante o período entre o dia 11/10/2017 até o dia 02/11/2017. 

2.3. A inscrição do candidato implicará na concordância plena e integral com os termos deste Edital 

e na possibilidade de eventuais alterações no documento, quando julgadas pertinentes pelo 

Colégio Margarida Lacoque. Tais possíveis alterações serão devidamente informadas ao público. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será constituído pelas seguintes etapas: 

3.1. Inscrição do candidato; 

3.2. Avaliação do candidato; 

3.3. Divulgação de resultados; 

3.4. Efetivação de matrícula. 

 

4. PROCESSO DE INSCRIÇÕES 

4.1. A pré-inscrição do candidato deverá ser feita através do link:  

https://www.cognitoforms.com/ColégioMargaridaLacoque/PréInscriçãoProcessoSeletivoColégio

MargaridaLacoque 

4.2. Após a pré-inscrição, os interessados deverão entregar até o dia 02/11/2017, na secretaria do 

Colégio Margarida Lacoque, no horário de 7h30 às 18h, a seguinte documentação do candidato: 

• Cópia da Certidão de Nascimento do candidato; 

• 1 (uma) foto 3x4; 

4.3. No ato da entrega da documentação, os interessados deverão pagar a taxa de inscrição no 

valor de R$10,00 (dez reais) para o recebimento do Comprovante de Inscrição do Candidato. 

 

TURMA CRITÉRIO 

1º ano - Ensino fundamental Crianças nascidas até 30/06/2012 

2º ano - Ensino fundamental Crianças nascidas até 30/06/2011 

3º ano - Ensino fundamental Crianças nascidas até 30/06/2010 

4º ano - Ensino fundamental Crianças nascidas até 30/06/2009 

https://www.cognitoforms.com/ColégioMargaridaLacoque/PréInscriçãoProcessoSeletivoColégioMargaridaLacoque
https://www.cognitoforms.com/ColégioMargaridaLacoque/PréInscriçãoProcessoSeletivoColégioMargaridaLacoque
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4.4. Estarão desclassificados os candidatos que:  

• Não enviarem a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido; 

• Não realizarem o pagamento da taxa de inscrição; 

• Não se enquadrarem nas especificações das respectivas turmas, de acordo com o item 2.1 

deste edital. 

5. AVALIAÇÃO 

5.1. As avaliações serão aplicadas no dia 04/11/2017; 

5.2. A avaliação terá duração de 2 horas, com início às 9 horas e término às 11 horas; 

5.3. Os candidatos poderão sair do local da prova 1 hora após o início da avaliação; 

5.4. É obrigatório a apresentação do Comprovante de Inscrição do Candidato no dia das 

avaliações; 

5.5. Os Candidatos deverão se apresentar de calçado fechado no dia da avaliação. Recomenda-se 

o uso de roupas simples para maior conforto durante a realização das avaliações. 

5.6. A seleção dos candidatos será realizada com a aplicação de avaliações estruturadas em 

questões objetivas, envolvendo as competências da língua portuguesa e da matemática, tal como 

disposto na tabela abaixo: 

 

 
  

PROGRAMA DE ACORDO COM A TURMA 

TURMA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

1º ano - Ensino 
fundamental 

- Ordem alfabética; 
- Vogal e consoante; 
- Família silábica; 
- Formação de palavras; 
- Interpretação de texto. 

- Noções matemáticas; 
- Números de 0 a 9; 
- Quantidade e sequência numérica; 
- Figuras geométricas. 

2º ano - Ensino 
fundamental 

- Interpretação de texto; 
- Rima; 
- Letra cursiva; 
- Identificar palavras e relacioná-las 
com imagens; 
- Alfabeto; 
- Vogais e consoantes. 

- Sequência numérica; 
- Noções matemáticas; 
- Adição e subtração; 
- Números ordinais; 
- Ordem crescente e decrescente; 
- Dúzia e dezena. 

3º ano - Ensino 
fundamental 

- Substantivos (feminino/masculino); 
- Adjetivos; 
- Ortografia; 
- Interpretação de texto; 
- Singular e plural; 
- Classificação silábica. 

- Problemas matemáticos; 
- Grandezas e medidas; 
- Adição e subtração; 
- Par e ímpar; 
- Dezena e dúzia; 
- Grandezas e medidas. 

4º ano - Ensino 
fundamental 

- Interpretação de texto; 
- Pontuação e acentuação; 
- Diminutivo e aumentativo; 
- Ortografia; 
- Singular e plural; 
- Artigo, substantivo e adjetivo. 

- Adição e subtração; 
- Multiplicação e divisão; 
- Problema matemático; 
- Grandezas e medidas; 
- Geometria. 



4 | Colégio Margarida Lacoque  

 

6. DA DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS  

6.1. Os candidatos concorrerão a um total de 20 bolsas de estudo de 40%, sendo elas distribuídas 

por turma de acordo com o quadro abaixo: 

 

 

 

 

6.2. Serão contemplados com as bolsas os 5 (cinco) candidatos que obtiverem a maior nota nas 

avaliações aplicadas no processo seletivo de cada turma; 

6.3.  O critério de desempate a ser aplicado, caso ocorra o empate de resultado entre candidatos, 

obedece a observância da sequência de desempenhos, em ordem de prioridade quando persistir 

o empate: 

1º Maior nota em Matemática; 

2º Maior nota em Língua Portuguesa; 

3º Maior idade. 

 

7. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Parágrafo único: A lista com os resultados será divulgada no site da escola no dia 08/11/2017 às 13 

horas. Publicações nas redes sociais da escola também serão feitas com o link de postagem desta 

lista. 

 

8. EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS 

8.1. O prazo para a efetivação da matrícula dos aprovados é até o dia 17/11/2017. 

8.2. A lista de documentos para a realização da matrícula está disponível no site da escola, na 

subseção Documentos alocada na aba A Escola. Pode ser acessada no seguinte link:  

http://margaridalacoque.com.br/documentos 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Rodolfo Augusto Pinto Oliveira 

Secretário Pedagógico 

Nº de autorização 651030 

 

  

TURMA Quantidade de bolsas 

1º ano - Ensino fundamental 5 (cinco) 

2º ano - Ensino fundamental 5 (cinco) 

3º ano - Ensino fundamental 5 (cinco) 

4º ano - Ensino fundamental 5 (cinco) 

http://margaridalacoque.com.br/documentos

