Referência em educação, evangelização, solidariedade e defesa de direitos de crianças, adolescentes e
jovens, o Colégio São Pio X abre as inscrições do processo de admissão de estudantes para o ano letivo
de 2019.
Damos boas-vindas aos alunos e familiares que escolheram nossa instituição para a formação acadêmica
e em valores cristãos, com proposta educativa que incentiva o protagonismo, a inclusão, a
multiculturalidade e a promoção de relações fraternas e solidárias.
Desejamos um começo repleto de alegrias e descobertas.
1. INSCRIÇÕES

Realizadas pelo site spiox.com.br e na secretaria do colégio, a partir do dia17/09/2018.
1.1 Período
Horário
Processo

Inscrição

Avaliação
Diagnóstica

1

A partir de
17/09/2018

27/10/2018
17/11/2018
07/12/2018

Ensino Fundamental
I ao Ensino Médio

8h

Resultado

Matrícula

09/11/2018
23/11/2018
12/12/2018

12/11/2018
26/11/2018
13/12/2018

1.2. Taxa
•
•
•
•

1 filho: R$ 30,00
2 filhos: R$ 50,00
3 filhos: R$ 75,00
4 filhos: R$ 100,00

1.3. Critérios para participação na admissão
•
•
•
•

Existência de vagas na série
Inscrição por meio do Portal do Colégio spiox.com.br ou na secretaria da escola.
Pagamento da taxa de inscrição.
Apresentação da documentação descrita no item 1.4 do edital.

1.4. Documentos a serem entregues no dia da avaliação diagnóstica (para inscrição realizado no site do
colégio)
•
•
•

Comprovante de inscrição.
Cópia da certidão de nascimento.
Declaração de escolaridade (atualizada) a partir do 2º ano do Ensino Fundamental I.

1.5. Observações
•
•

Em caso de desistência ou ausência no dia da avaliação diagnóstica, não haverá devolução da taxa de
inscrição. Entretanto, o candidato ou seu responsável poderão contactar a escola, por meio do telefone (99)
3541-2485, e inscrever-se para o próximo processo.
No Portal do colégio (spiox.com.br), dois dias antes da avaliação diagnóstica, a escola liberará a lista dos
participantes. O estudante inscrito, que não tiver o nome divulgado, ou caso a série a cursar em 2019 estiver
errada, deve contactar a escola, por meio do telefone (99) 3541-248559, até um dia antes da avaliação e
socialização.

•

A inscrição, o pagamento da taxa e a participação do(a) candidato(a) no dia da avaliação diagnóstica e/ou
socialização, assim como de um responsável, são requisitos obrigatórios para classificação e efetivação da
matrícula.

•

Caso as informações declaradas na inscrição não forem comprovadas no ato da matrícula, por meio da
apresentação de documentos, a matrícula não será efetivada.

2. ADMISSÃO
2.1 Vagas
2.1.1 Critérios de prioridade
I.
II.
III.

Ser irmão de estudante Marista.
Ser estudante transferido de outra unidade Marista.
Ordem cronológica da data de pagamento da taxa de inscrição.

2.2. Idades de referência para matrículas no 1º ano do Ensino Fundamental
Considera-se a seguinte referência para a definição dos anos/séries dos estudantes nos anos iniciais de
escolaridade.
Nomenclatura
1º ano – Ensino Fundamental

Idade
6 anos completos até 31/3/2019*

*Ou de acordo com a legislação em vigor na data em que ocorrer a matrícula.
3. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
3.1. Habilidades / Conteúdos
Serão considerados objetos de avaliação as habilidades/conteúdos das séries/anos anteriores a qual o estudante
está inscrito.
O conteúdo programático será entregue na secretaria da escola e divulgado no portal do colégio.

3.2. Formatos
Processo

Inscrição

1º ao 2º ano do Ensino Fundamental Avaliação Diagnóstica e atendimento aos pais.
Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa (interpretação de
3º ao 9º ano do Ensino Fundamental texto, gramática e produção textual) e Matemática e
atendimento aos pais.
Ensino Médio

Avaliação Diagnóstica por área de conhecimento. (Linguagens
e Matemática)

4. RESULTADO
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.
Os resultados serão apresentados no portal spiox.com.br e na secretaria do colégio com as seguintes
denominações, respeitados os critérios anteriormente informados:
a) Classificado(a):
• Apto para matrícula imediata e/ou Lista de espera
b) Classificado(a) com restrições: retorno para diálogo com a Equipe Pedagógica
c) Não classificado(a).

5. MAIS INFORMAÇÕES
Colégio Marista São Pio X
Endereço: Av. Dom Diogo Parodi, n°01, Centro, Balsas – MA
Telefone: (99) 3541-2485
E-mail da secretaria: secretaria.balsas@marista.edu.br
Site do Colégio: spiox.com.br

