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PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2019
O Colégio M3, na qualidade de Instituição de Ensino, torna público que, no período de 17/09/2018 a 28/12/2018,
estarão abertas as inscrições do Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano letivo 2019 referente as Unidades
Alcântara, Niterói e São Gonçalo.
As datas relativas às etapas e eventos do Processo de Admissão de Novos Alunos para o ano letivo 2019 encontramse disponíveis no Calendário de Eventos do Anexo.
PARTE 1 – NORMAS PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2019
1 – DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DOS CURSOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO COLÉGIO M3
1.1 – Educação Infantil
1.1.1 – Maternal I e II, 1º e 2º Estágios: Destinado a alunos que desejam cursar a educação infantil, a proposta pedagógica
consiste no desenvolvimento das potencialidades da criança, até seis anos de idade, visando seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e sociedade.
1.2 – Ensino Fundamental
1.2.1 – 1º ao 5º Ano: Destinado a alunos que desejam cursar o ensino fundamental I, a proposta pedagógica consiste no
aperfeiçoamento das capacidades e talentos individuais, o estimulo à curiosidade pelo aprendizado, o raciocínio lógico, a
linguagem, o espírito científico, o senso crítico, além do exercício consciente da cidadania.
1.2.2 – 6º ao 9º Ano: Destinado a alunos que desejam cursar o ensino fundamental II, a proposta pedagógica consiste de
apresentação e consolidação dos conhecimentos abordados nos respectivos anos do ensino fundamental, proporcionando
uma sólida base para garantir os melhores desempenhos escolares no ensino médio.
1.2.3 – 9º Ano Colégio Naval e EPCAr: Destinado a alunos que desejam concluir o ensino fundamental e, simultaneamente, se
preparar para os concursos do Colégio Naval e EPCAr, a proposta pedagógica consiste de revisão e consolidação dos
conhecimentos abordados no ensino fundamental, proporcionando uma sólida base para garantir aprovações nestes concursos
e para buscar os melhores desempenhos escolares no ensino médio.
1.3 – Ensino Médio
1.3.1 – 1ª Série: Destinada a alunos que desejam iniciar a preparação para os vestibulares, a proposta pedagógica consiste da
abordagem dos conteúdos direcionada para as tendências dos vestibulares. Além disso, são evidenciados os desafios
impostos pela vida, a reflexão sobre os rumos que suas vidas profissionais terão e quanto o nível de conhecimento influenciará
nestes rumos.
1.3.2 – 1ª Série Colégio Naval e EPCAr:: Destinada a alunos que desejam iniciar o ensino médio e, simultaneamente, se
preparar para os concursos do Colégio Naval e EPCAr, a proposta pedagógica consiste da abordagem dos conteúdos
direcionada para as tendências destes concursos. Além disso, são evidenciados os desafios impostos pela vida, a reflexão
sobre os rumos que suas vidas profissionais terão e quanto o nível de conhecimento influenciará nestes rumos.
1.3.3 – 2ª Série: Destinada a alunos que desejam iniciar a preparação para os vestibulares, a proposta pedagógica consiste da
abordagem dos conteúdos direcionada para as tendências dos vestibulares. Além disso, são evidenciados os desafios
impostos pela vida, a reflexão sobre os rumos que suas vidas profissionais terão e quanto o nível de conhecimento influenciará
nestes rumos.
1.3.4 – 3ª Série Vestibular: Destinada a alunos que desejam concluir o ensino médio e, simultaneamente, se preparar para os
vestibulares civis mais competitivos do país, a proposta pedagógica consiste na revisão e consolidação dos conteúdos
abordados nas séries anteriores e na apresentação detalhada e aprofundada daqueles de 3ª série do ensino médio,
familiarizando-os a realidade dos vestibulares. Além disso, a proposta é orientada para uma formação ampla, conscientizadora
e crítica.
2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 – DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
2.1.1 – A inscrição é obrigatória SOMENTE para os candidatos que serão matriculados nas turmas do 6º a 9º Anos do Ensino
Fundamental, da 1ª a 3ª Séries do Ensino Médio.
2.2 – DO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
2.2.1 – Os candidatos deverão efetuar suas inscrições nas Unidades Escolares do Colégio M3, a saber:
• Unidade Alcântara (situado à Rua Nair de Andrade, nº 170, Alcântara, São Gonçalo, RJ;
• Unidade Niterói (situado à Rua Gal Andrade Neves, nº 143, São Domingos, Niterói, RJ;
• Unidade São Gonçalo (situado à Rua Cel Serrado, nº 1422, Zé Garoto, São Gonçalo, RJ, ou ainda;
• no site do Colégio M3 (www.colegiom3.com.br).
2.2.2 – As inscrições poderão ser realizadas de 17 de setembro de 2018 a 28 de dezembro de 2018.
3 - DA IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
3.1 – Serão considerados válidos os documentos originais de certidão de nascimento, identidade civil com assinatura e
fotografia recente, emitidos por qualquer órgão oficial de identificação do Território Nacional.
4 - DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS
4.1 – O Processo de Admissão de Novos Alunos é constituído das seguintes etapas:

4.1.1 – Avaliação Diagnóstica;
4.1.2 – Palestra de Apresentação do Projeto Pedagógico da Instituição;
4.1.3 – Análise da Última Edição do Boletim Individual de Notas do Candidato da Escola de Origem;
4.1.4 – Entrevista Individual com o Candidato e seus Responsáveis (realizada pela Equipe Pedagógica);
4.1.5 – Divulgação da Conclusão do Processo de Admissão de Novos Alunos.
4.2 – As questões da Avaliação Diagnóstica serão do tipo múltipla escolha e/ou discursiva e terão caráter apenas diagnóstico.
4.3 – É da inteira responsabilidade do candidato e/ou responsável legal inteirar-se das datas, horários e local de realização da
Avaliação Diagnóstica do Processo de Admissão de Novos Alunos, devendo para tanto consultar os Setores de Atendimento
das Unidades Escolares do Colégio M3 para eventuais dúvidas.
5 – DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
5.1 – A Avaliação Diagnóstica é uma ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que tem a função de
obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à organização dos processos
de ensino e aprendizagem.
5.2 – Os candidatos inscritos realizarão a Avaliação Diagnóstica composta de Questões Objetivas e/ou Discursivas de Língua
Portuguesa e Matemática.
5.3 – A Avaliação Diagnóstica constará de 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática. O total
de questões é 20 (vinte).
5.4 – O valor de cada questão é de 0,50 (zero virgula cinquenta) ponto.
5.5 – O candidato deverá estar no local de realização da Avaliação Diagnóstica, com a antecedência de 20 (vinte) minutos.
5.6 – A Avaliação Diagnóstica terá início no horário definido pelo Colégio M3, no fuso horário de Brasília, e duração de 1h30
(uma hora e trinta minutos).
5.7 – O candidato deverá portar consigo o comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação, original, com
fotografia, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
5.8 – Não será permitido durante a realização da Avaliação Diagnóstica, o uso de calculadoras, celulares, tablets, mochilas,
pastas ou volumes similares.
5.9 – O Colégio M3 não se responsabiliza por pertences esquecidos ou perdidos pelos candidatos.
5.10 – Iniciada a Avaliação Diagnóstica, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar,
devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova.
5.11 – O tempo mínimo de permanência dos candidatos em recinto de aplicação da Avaliação Diagnóstica é de 30 (trinta)
minutos. O candidato não poderá levar a Avaliação Diagnóstica.
5.12 – Ao término do tempo concedido para a realização da Avaliação Diagnóstica, o candidato interromperá a resolução da
mesma no ponto em que estiver, reunirá seus pertences, levantar-se-á e, ordenadamente, deixará o recinto da Avaliação
Diagnóstica, entregando a Folha de Respostas e o Caderno de Questões ao fiscal.
5.13 – Os três últimos candidatos remanescentes deverão, obrigatoriamente, deixar o recinto de prova ao mesmo tempo.
5.14 – Será eliminado sumariamente do Processo de Admissão de Novos Alunos, e a sua Avaliação Diagnóstica não será
levada em consideração, o candidato que:
a) der ou receber auxílio para a execução da Avaliação Diagnóstica;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Avaliação Diagnóstica;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras em outro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina.
5.15 – Não haverá vista da Avaliação Diagnóstica.
6 – DA DIVULGAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS
6.1 – Após a realização da Avaliação Diagnóstica e a análise da documentação entregue, será divulgada a conclusão do
Processo de Admissão de Novos Alunos, por meio do Setor de Atendimento das Unidades Escolares do Colégio M3, disponível
aos candidatos nas dependências da mesma, e ainda, por meio telefônico e correspondência eletrônica (e-mail) do candidato
e/ou responsável.
6.2 – No ato da divulgação de conclusão do processo de admissão por meio eletrônico, por contato telefônico, ou ainda, no
Setor de Atendimento das Unidades Escolares do Colégio M3, o candidato estará sujeito a disponibilidade de vaga na turma
pretendida para o Ano Letivo 2019, ou seja, a participação no Processo de Admissão de Novos Alunos para o Ano Letivo 2019
nas Unidades Escolares do Colégio M3 não garante a disponibilidade de vagas para o Ano Letivo 2019.
7 – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
7.1 – Ao tratar de assunto relativo ao Processo de Admissão de Novos Alunos, o candidato e/ou responsável legal deverá fazêlo por meio do comparecimento ao Setor de Atendimento das Unidades Escolares do Colégio M3, apresentando documento
oficial de identidade e comprovante de inscrição.
7.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelos Diretores de cada Unidade Escolar do Colégio M3.

PARTE 2 – ANEXO
ANEXO
CALENDÁRIO DE EVENTOS
EVENTO

DATA

01

17/09/2018 a 28/12/2018

02

Agendada na Inscrição

03
04
05

Agendada após realização da
Etapa 02
Agendada após realização da
Etapa 03
Até 28/02/2019

ATIVIDADES
Período de Inscrições.
Avaliação Diagnóstica, Entrega de Documentação, Palestra
• Local, Dia e Horário (de acordo com o agendamento feito no ato da inscrição)
Entrevista Individual
Divulgação de Conclusão do Processo de Admissão de Novos Alunos
Prazo para Matrícula (sujeito a disponibilidade de vaga)

Direção Geral
Colégio M3

