INGRESSO DE ALUNOS
INFORMATIVO
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ao 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
ANO

NO DE VAGAS

2o EF

10

3o EF

15

4o EF

5

5o EF

10

6o EF

10

7o EF

15

8o EF

15

9o EF

20

1o EM

10

QUADRO DE
VAGAS 2018

PROCESSO DE INGRESSO
A partir de 08 de agosto de 2017, das 7h30min às 16h, o
Responsável pelo Candidato deve inscrever-se, na
Secretaria do Colégio, para um Encontro com a
Coordenação Pedagógica, com a finalidade de conhecer
a Proposta Pedagógica, o espaço físico do Colégio e os
demais procedimentos para o ingresso dos novos Alunos,
que ocorrerá nas seguintes datas:
2O EF – 11/09 às 16h30min
3O EF – 12/09 às 16h30min
4O EF – 11/09 às 8h
5O EF – 12/09 às 8h
1O EM – 15/09 às 8h

6O EF – 01/09 às 16h30min
7O EF – 04/09 às 16h30min
8O EF – 06/09 às 16h30min
9O EF – 14/09 às 8h

INSCRIÇÕES PARA PROVAS - até 17/10
As inscrições para a prova deverão ser feitas pessoalmente na
Secretaria e devem acompanhar a entrega de:
•
•
•
•
•
•

certidão de nascimento original e cópia (não serve identidade),
duas (2) fotos recentes em tamanho 3 x 4,
cópia do último boletim, relatório ou portfólio,
cópias do CPF e identidade dos responsáveis,
cópia de comprovante de residência,
e o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) para pagamento da taxa.

7 VAGAS

PROVAS – 3º EF ao 1º EM - 21/10 - 13h às 17h
No dia da prova, o Candidato deverá trazer:
•
•
•
•

!

comprovante de inscrição,
caneta azul ou preta,
lápis e borracha,
além da xerox do último boletim, com os resultados de todos os
períodos de avaliação já cursados, caso o mesmo não tenha sido
entregue no ato da inscrição.
SEM O BOLETIM AS PROVAS NÃO SERÃO CORRIGIDAS.

PROCESSO DE INGRESSO
DINÂMICA DE GRUPO
Os Candidatos deverão participar, também, de uma Dinâmica
de Grupo com o Serviço de Orientação Educacional (SOE),
nos dias e horários a seguir:
2O EF – 19/10 às 7h30min

6O EF – 16/10 ou 18/10 às 16h

4O EF – 17/10 às 8h

7O EF – 17/10 ou 19/10 às 16h

5O EF – 19/10 às 8h

8O EF – 09/10 ou 11/10 às 16h

1O EM – 18/10 ou 20/10 às 8h

9O EF – 10/10 às 8h

RESULTADOS - 07/11
Os resultados serão divulgados no
dia 7/11, no site do Colégio:

www.csvp.g12.br

! Não haverá divulgação de
notas, nem revisão de provas.

MATRÍCULA – 16/11, 17/11 e 21/11
No ato da matrícula será necessário apresentar:
•
•
•
•

declaração de matrícula,
atestado de saúde, contendo a especificação do tipo
sanguíneo (exigência da Deliberação 253/2000 do
Conselho Estadual de Educação),
cópia do cartão de vacinação,
histórico escolar (a ser entregue na 1ª semana de aula
em 2018).

Para Alunos do Ensino Médio, acrescentar:
•
•

cópia da Carteira de Identidade atualizada ou do
protocolo de solicitação,
cópia do CPF do próprio Aluno.

CONHECENDO O CSVP
O Colégio São Vicente de Paulo começou em 1959, como
uma escola de qualidade para dar continuidade ao
prestigioso Colégio do Caraça (Catas Altas-MG,1820). Já
nos primeiros anos, definiu a sua qualidade de ensino pelo
espírito crítico, o desenvolvimento da consciência social e
pela educação libertadora, superando o ensino autoritário e
o aprendizado passivo. Nosso objetivo não são somente os
vestibulares, mas a vida, a cidadania, o espírito solidário, o
que tem levado nossos Alunos às melhores Universidades
e à afirmação como profissionais realizados.
No gosto de serem crianças e jovens felizes, os Alunos
também se preocupam em serem bons na prática da
solidariedade, no comprometimento com as causas sociais
e na partilha do que são e têm com os que não tiveram
iguais oportunidades.
O Colégio busca se caracterizar por um projeto social
consistente, em parceria com outros agentes sociais. E, por
meio dos grêmios estudantis e grupos de voluntários,
chegar aos empobrecidos e às mais diversas formas de
pobreza, lutando pelo direito, a justiça e a paz social,
através de trabalhos nos campos avançados da promoção
humana e da transformação da sociedade. Isto se
concretiza em trabalhos sociais e atividades educacionais
em diversos campos missionários da Província Brasileira da
Congregação da Missão (PBCM) e no próprio Colégio.
Contamos com o apoio dos Alunos e das Famílias, dos
Professores e dos Funcionários, inspirando-nos na vida,
missão e espiritualidade de São Vicente de Paulo, o nosso
Patrono. Seguindo os passos da PBCM, a mantenedora do
Colégio, comprometemo-nos com a Família Vicentina do
mundo inteiro que, desde 2001, luta por mostrar que é
possível uma outra globalização: a da justiça, da dignidade,
da solidariedade e da caridade.

