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EDITAL CONCURSO DE DESCONTO EDUCACIONAL – COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA  
– CAPTAÇÃO 2022 

  

  

O concurso de Desconto Educacional do Colégio Sagrado Coração de Maria, é um programa que 
disponibiliza descontos especiais em função do desempenho do aluno em uma prova 
específica.  
  

Este desconto será para as 12 mensalidades no ano letivo de 2022 no Colégio Sagrado Coração 
de Maria.  
  

  

1 – INSCRIÇÃO E DATA DA PROVA 

  

Para realizar o processo o representante legal do candidato deverá fazer a inscrição no link 
https://comunicacao.sagradocoracaodemariapm.com.br/inscricoesnotapremiada20222 E 
ESCOLHER UMA DAS DUAS DATAS NO FORMULÁRIO. 
  

O candidato deverá efetuar sua inscrição no período de 27/12 a 25/01  
  

PROVA PRESENCIAL – DIA 12/01/2022.  
PROVA PRESENCIAL – DIA 26/01/2022. 
  

OBS: Serão oferecidos dois dias de prova para que o candidato escolha a melhor data no ato de 
sua inscrição.  
  

As provas serão realizadas no Colégio Sagrado Coração de Maria, Rua Dr. Higino, nº 3, centro, Pará 
de Minas. 
  

A prova terá início às 14hs e a duração dependerá do ano/série que o aluno estiver 
concorrendo (conforme item 6). 
  

Não terá valor de inscrição para o processo de Desconto Educacional. 
  

As informações passadas no formulário são de inteira responsabilidade do responsável legal 
pelo candidato. 
  

As inscrições deverão ser realizadas até as 18hs do dia 11/01/2022 para a prova do dia 
12/01/2022 e até as 18hs do dia 25/01/2022 para a prova do dia 26/01/2022. 
  

Somente serão consideradas efetivadas as inscrições realizadas dentro dos prazos acima 
definidos, devendo o responsável pelo candidato seguir os procedimentos estabelecidos neste 
Edital. 
  

2 – SÉRIES E DESCONTOS OFERECIDOS  
  

https://comunicacao.sagradocoracaodemariapm.com.br/inscricoesnotapremiada20222
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O Colégio Sagrado Coração de Maria se reserva ao direito de oferecer vagas para o Ensino 
Fundamental Anos Iniciais (3º ano ao 5º ano), Ensino Fundamental Anos Finais (6º ano ao 9º 
ano) e para o Ensino Médio (1ª série a 3ª série), conforme número de alunos por 
ano/série/sala, demanda e políticas internas de admissão 2022. 
  

O Colégio Sagrado Coração de Maria trabalha com um número limitado de alunos por sala, 
conforme orientações legais e conforme a procura pelo Concurso, Captação de 2022 e 
rematrícula 2022 irá disponibilizar os descontos. 
  

O desconto poderá ser de até 100% conforme o desempenho do aluno na prova, dependendo 
do número de vagas conforme o critério do parágrafo anterior. 
  

Os percentuais de desconto serão concedidos de acordo com o aproveitamento do aluno na 
prova e da disponibilidade de vagas nos anos/séries/salas.  
  

  

3 – DESPESAS NÃO INCLUÍDAS  
  

O desconto é válido somente para as 12 mensalidades de 2022.  
  

Não estão incluídos neste desconto os valores referentes a apoio pedagógico, material didático, 
transporte, alimentação, festas, eventos, uniformes e materiais de uso individual do aluno 
(cadernos e livros) e quaisquer outros gastos além da mensalidade regular. 
  

O desconto Educacional não será acumulado com nenhum outro desconto ofertado pelo 
Colégio Sagrado Coração de Maria. 
  

  

4 – CANDIDATOS APTOS A PLEITEAR O DESCONTO 

  

Todos, com exceção dos candidatos que:  
  

I – São alunos do Colégio Sagrado Coração de Maria;  
II – Candidatos de outros anos não mencionados no item 2;  
  

  

5 – CONTEÚDO DE PROVA 

Os conteúdos das provas estão relacionados ao currículo base definido para o ano de 2021 e 
contemplam as disciplinas abaixo para cada série/ano. 

  

3º ano: 10 questões + Redação 

 Disciplina: Português e Matemática 
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4º ano e 5º ano: 20 questões + Redação 

 Disciplina: Português, Matemática, História, Geografia e Ciências 

6º ano ao 8º ano: 50 questões + Redação 

 Disciplina: Português, Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências 

9º ano: 70 questões+ Redação 

 Disciplina: Português, Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências (Biologia, 
Química e Física) 

 1ª série: 70 questões + Redação 
 
 

 Disciplina: Português, Inglês, Matemática, Geografia, Física, Química, História, 
Sociologia, Filosofia e Biologia 

2ª série e 3ª série: 90 questões+ Redação 

 Disciplina: Português, Inglês, Arte, Educação Física, Matemática, Geografia, Física, 
Química, História, Sociologia, Filosofia e Biologia 

  

6 – DURAÇÃO DA PROVA 

  

I – (3º ao 7º ano) Prova objetiva + redação com duração de 2 horas 

  

II – (8º e 9º ano) Prova objetiva + redação com duração de 3 horas 

  

III – (1ª à 3ª série) Prova objetiva + redação com duração de 4 horas 

  

  

7 – DIA DA PROVA 

  

I – Candidato deverá chegar com 30 (trinta) minutos de antecedência do início da prova, no dia 
e hora marcados. Todas as provas iniciam às 14 horas. 
  

II - O uso de máscara é indispensável durante todo o período de permanência no Colégio. 
  

III - O candidato deverá portar o documento de identidade com foto. 
  

IV - O candidato deverá utilizar caneta preta na prova objetiva e na redação. 
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 V - Durante a realização da prova, é proibido ao candidato portar aparelhos eletrônicos 
(celular, iPhone, iPod, iPad, notebook, smartwatch, etc.), O descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato.  
  

VI - Não é permitido o uso de relógio e ou boné.  
  

VII - Não haverá disponibilização de gabarito, revisão e/ou vista da prova, em qualquer 
momento do processo, como também não caberá recurso de qualquer natureza.  
  

VIII - O critério de desempate será feito através da nota obtida na redação. 
  

  

8- ENTREGA DE RESULTADOS  
  

O resultado será divulgado individualmente a cada candidato por telefone e/ou email 
informado no ato da inscrição, até 7 dias após o dia da prova. 
  

Os responsáveis pelos candidatos terão 3 dias para efetuar a matrícula após receberem o 
comunicado por telefone e/ou email.  
  

Caso não efetuem a matrícula neste período, perdem o direito ao desconto recebido. 
  

  

9 – MATRÍCULA 

  

I - Para garantir os descontos, os candidatos contemplados terão 3 dias para efetivar a 
matrícula após serem informados. 
  

II – Os documentos exigidos e os procedimentos para efetivação da matrícula serão informados 
no contato com os responsáveis pelo candidato (conforme item 8). 
  

  

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

I - A inscrição do candidato para o concurso de Desconto Educacional para o ano letivo de 2022 
implicará a ciência e a aceitação das normas estabelecidas neste Edital.  

II - A prova será exclusivamente presencial e em hipótese alguma haverá a realização de provas 
online ou em outra datas que não as estipuladas. 

III - Caso haja algum impedimento em caso de saúde por parte do candidato em que não possa 
comparecer à prova presencial, o candidato não poderá realizar a prova em outra data.  

IV - Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outro fato que impeça a realização da 
avaliação escrita, o Colégio Sagrado Coração de Maria se reserva o direito de cancelar ou substituir 
a prova, de modo a viabilizar a seleção e admissão de novos alunos.  
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V - Para se tornar público, o presente Edital, além de disponibilizado na secretaria do Colégio 

Sagrado Coração de Maria, está disponível no site www.sagradocoracaodemariapm.com.br  

VI - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

 

Pará de Minas, 23 de dezembro de 2022 
 
 

 

 
Assinatura do Diretor 

 

http://www.sagradocoracaodemariapm.com.br/

