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EDITAL 001/2020 – PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS DO 
COLÉGIO SALESIANO SÃO JOÃO BOSCO PARA O ANO LETIVO DE 

2021 
 
 

O Colégio Salesiano São João Bosco, de Juaziero do Norte, torna público que estão abertas as 
inscrições para o Processo de Sondagem e Adaptação de candidatos, para ingresso nas vagas 
disponíveis nos níveis da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-vestibular, no ano 
letivo 2021. 
 
 
1. DOS CURSOS OFERECIDOS E DAS VAGAS: 
 
O Colégio Salesiano Salesiano São João Bosco irá dispor, para o ano letivo de 2021, dos cursos e as 
vagas descritos a seguir: 

 

 

CURSO 

 

ANO/SÉRIE 

 

NÚMERO DE VAGAS 

  MATUTINO 

Educação Infantil Nível II 82 

Educação Infantil Nível III 78 

Educação Infantil Nível IV 45 

Educação Infantil Nível V 45 

Ensino Fundamental 1º Ano 38 

Ensino Fundamental 2º Ano 29 

Ensino Fundamental 3º Ano 27 

Ensino Fundamental 4º Ano 28 

Ensino Fundamental 5º Ano 34 

Ensino Fundamental 6º Ano 43 

Ensino Fundamental 7º ano 42 

Ensino Fundamental 8º Ano 45 
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Ensino Fundamental 9º Ano 44 

Ensino Médio 1ª Série 44 

Ensino Médio 2ª Série 42 

Ensino Médio 3ª Série 38 

Ensino Médio Pré-Vestibular 50 

 
 

O Colégio Salesiano São João Bosco se reservará o direito de organizar as turmas com 
quantidade inferior à de vagas disponíveis, em virtude do resultado do processo de adaptação 
e sondagem dos candidatos, contando com vagas remanescentes, o processo de inscrições 
permanecerá aberto. 
  
 
2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O ANO 
LETIVO DE 2021 
 
2. 1 A realização da inscrição do candidato se dará, exclusivamente, através do preenchimento 
correto das informações no link: https://www.salesianojuazeiro.com.br, 
 
2. 2. Entraremos em contato com os alunos inscritos no processo nas séries do Infantil II (2 
anos de idade) até o Pré-vestibular para o agendamento do processo de sondagem/anamnese, 
através de contato telefônico e/ou e-mail em até 24h após a inscrição do candidato.  
 
2. 3. Os alunos e responsáveis interessados em realizar o processo de forma presencial ou 
visitar as instalações físicas da escola, deverão deixar claro o interesse no contato feito para o 
agendamento da sondagem/anamnese. 
 
2. 4. As visitas serão agendadas entre segunda à sexta, no turno da matutino (8h às 12h30) ou 
vespertino (13h às 17h30), devendo os visitantes comparecerem de máscara e respeitar os 
procedimentos de segurança da escola implantados na pandemia. 
 
3. DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 
 
3. 1. O processo de adaptação e sondagem com os novos educandos(as) acontecerá on-line 
ou presencialmente, conforme optado pelos responsáveis no momento do agendamento, por 
motivos dos efeitos da pandemia. 
 
3. 2. O processo, com os alunos da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental – se 
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dará em momento on-line mediado pelas educadoras e equipe do Serviço 
Orientação Educacional – SOE, para anamnese e percepção das habilidades 
e competências dos alunos por nível/ano. 
 
3. 3. O processo com os alunos do 4ª ano do Ensino Fundamental até a 3ª 

série do Ensino Médio – se dará momento on-line mediado por educadores e equipe 
pedagógica com aplicação de atividades de sondagem composta por 10 questões objetivas de 
língua portuguesa e 10 questões objetivas de matemática. 
 
3. 4. O processo com os alunos do Pré-vestibular - se dará pela apresentação da nota do ENEM 
2018 ou 2019 e entrevista com a coordenação pedagógica. 
 
4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA MATRÍCULA 
 
4. 1. Após a análise das sondagens e anamneses pela equipe pedagógica, entraremos em 
contato, em até 48h, com as respectivas famílias para os informes a respeito dos procedimentos 
de matrícula e orientações pedagógicas. 
 
4.2. Para a realização da matrícula, será exigida a apresentação de cópias dos documentos 
abaixo: 
 

> DO(A) ALUNO(A): 
> DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E RESPONSÁVEL 

FINANCEIRO: 

02 FOTOS 3x4 (RECENTES E IGUAIS);  RG E CPF (CÓPIA); 

RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO ALUNO 

(CÓPIA); 
COMPROVANTE DE ENDEREÇO RECENTE (CÓPIA); 

CPF DO ALUNO (CÓPIA); TELEFONES PARA CONTATO e E-MAIL. 

HISTÓRICO ESCOLAR;   

ATESTADO MÉDICO (APTIDÃO FÍSICA PARA PRÁTICA 

ESPORTIVA);   

PASTA ESCOLAR;   

CARTÃO DE VACINAÇÃO ATUALIZADO.   

 
 
4. 3. A matrícula do(a) aluno(a) só será efetivada após a assinatura do contrato de matrícula 
pelo responsável, a anamnese/sondagem e o pagamento da primeira mensalidade. 
 
5. DOS DESCONTOS NA MATRÍCULA 
 
5.1. O aluno(a) novato, conforme tabela abaixo, receberá descontos na matrícula efetivada para 
o ano de 2021, conforme a data de efetuação da matrícula: 
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De 19/11/2020 até dia 18/12/2020 10% 

Do dia 21/12/2020 até dia 15/01/2021 5% 
 

5.2. O desconto conforme a data da matrícula será válido apenas para matrículas efetivadas 
dentro dos prazos apresentados acima. 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6. 1. A inscrição implicará na aceitação das normas para o certame, contidas neste Edital, nos 
comunicados e em outros a serem publicados. 
 
6. 2. Compete aos responsáveis acompanharem a divulgação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este procedimento, assim como, o seu resultado. 
 
6. 3. Para qualquer esclarecimento ou dúvidas, entrar em contato por meio do número (88) 
2101-3770, das 7h00 às 16h00. 
 
6. 4. O prazo de validade do certame restringe-se ao ingresso no período letivo de 2021. 
 
6. 5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Corpo Diretivo da Instituição. 
 
 

Juazeiro do Norte, 19 de novembro de 2020. 
Pe. Raimundo Nonato dos Santos Feitosa 

Diretor Geral 
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ANEXO I – ROTEIROS DO TESTE DE SONDAGEM 

 

2ª ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
• Ordem alfabética;  
• Categorização das letras;  
• Substantivo singular e plural; 
• Identificação de vocais e consoantes;  
• Construção de frases a partir de 
imagens;  
• Divisão silábica; 
• Leitura e escrita de nome e 
sobrenome completos; 
• Leitura de textos (poesias, gibis, 
entre outros para avaliar o estágio da 
leitura);  
• Produção de textos; 
• Produção de textos narrativos de 
acordo com a proposta do dia. 
Considerando a função e estrutura de cada 
texto com uso da pontuação e das letras 
maiúsculas de forma adequada. 
 
MATEMÁTICA 
• Leitura, interpretação e resolução de 
problemas que envolvam adição e 
subtração com resultados até 99; 
• Antecessor e sucessor até 99; 
• Dezenas exatas até 90- leitura, e 
representação através do material dourado 
e ou amarradinhos, com registros no Q.V.L 
(QUADRO VALOR LUGAR); 
• Unidade e dezenas até 99; 
• Escrita por extenso dos números até 
99; Composição e decomposição dos 
numerais até 99; 
• Resolução de situações problemas 
com ideia de: (a mais, a menos, quanto 
faltam); Dinheiro (leitura e interpretação de 
problemas usando o sistema monetário 
brasileiro. Situação de compra, venda, 
troco); 
• Soma e subtração usando o Q.V.L 
(QUADRO VALOR LUGAR); 

• Noção de tempo: antes e depois, 
amanhã, ontem, /hoje /amanhã /durante /, 
atualmente/ antigamente (Relacionando 
com vivências diárias); 
• Unidades e medidas de tempo (Dia, 
mês e ano); 
• Figuras geométricas. (quadrado, 
retângulo, triangulo, circulo); Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas simples. 
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3ª ANO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
• Alfabeto completo;  
• Formas de escrever;  

• Rimas entre palavras;  
• Dígrafo. (lh, ch, nh);  
• Vogais e consoantes;  
• Sinais de pontuação;  
• Marcas do diálogo; 
• Sinais gráficos til (~), agudo (´) e 
circunflexo (^);  
• Letra cursiva; 
• Substantivo comum e próprio;  
• Substantivo masculino e feminino;  
• Substantivo singular e plural;  
• Adjetivo; 
• Leitura e interpretação de poemas, 
cantigas, trava-línguas e quadrinhos; 
 
MATEMÁTICA 
• Contagem;  
• Sequência Numérica;  
• Adição com reserva; 
• Comparação de quantidade; 
• Análise, interpretação e resolução de 
situações-problema;  
• Análise de gráficos e tabelas; 
• Sistema de Numeração Decimal;  
• Subtração com reserva;  
• Problemas com subtração; 
• As ideias da multiplicação;  
• O dobro; 
• O triplo; 
• Unidade de medida de tempo (o 
calendário);  
• Localização no espaço; 
• Deslocamento no plano;  
• Problemas de multiplicação;  
• As ideias de divisão; 
• A metade;  
• O terço; 
• Classificação de sólidos geométricos; 
• Espaço e forma (esfera, cone, 
pirâmide, paralelepípedo e cubo);  
• Agrupamento na base 10; 
• Sistema monetário brasileiro;  
• Problemas de divisão. 
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4ª ANO 
 
LÍNGUA PORUGUESA 
• Texto Narrativo;  
• Estudo do vocabulário 

de acordo com o sentido do texto.  
• Sílaba – separação / classificação; 
• Encontro vocálico – ditongo, tritongo 
e hiato;  
• Encontro consonantal – dígrafo; 
• Sílaba tônica; 
• Frase: Pontuação / tipos de frases;  
• Substantivo – Classificação  
• Pronomes; 
• Ortografia por que / por quê / porque 
/ porquê 
 
MATEMÁTICA 
Operações Fundamentais e probleminhas 
envolvendo: 
• Adição;  
• Subtração;  
• Multiplicação;  
• Divisão; 
• Figuras geométricas Regiões planas, 
contornos e sólidos geométricos;  
• Eixo de simetria e figuras simétricas; 
• Medida de comprimento;  
• Números pares e ímpares; 
• Unidades padrões (grama, litro e 
metro);  
• Tabelas; 
• Gráficos de coluna; 
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5ª ANO 
 
LÍNGUA PORUGUESA 
• Texto Narrativo; 
• Texto de Opinião; 

• Texto Informativo. 
• Estudo do vocabulário de acordo com 
o sentido do texto. 
• Frase – classificação; 
• Pontuação; 
• Acentuação gráfica; 
• Fonema e letra; 
• Sílaba – separação / classificação; 
• Sílaba tônica – classificação; 
• Classes gramaticais; 
• Artigo – classificação; 
• Substantivo – classificação e flexões 
em gênero, número e grau; 
• Adjetivo – identificação e flexões em 
gênero, número e grau; 
• Pronome – classificação; 
• Verbo – flexões em número, pessoa, 
tempo e modo / Formas nominais; 
• Frase, período e oração; 
• Oração: sujeito e predicado; 
• Uso de virgula e aspas; 
• Onomatopeia. 
 
MATEMÁTICA 
Operações Fundamentais e probleminhas 
envolvendo: 
• Adição;  
• Subtração;  
• Multiplicação;  
• Divisão; 
• Divisão em que o divisor é formado 
por 2 algarismos; 
• Figuras geométricas Regiões planas, 
contornos e sólidos geométricos. 
• Medidas de tempo: hora, minuto, dia 
semana, mês e ano Sistema monetário 
brasileiro;  
• Leitura e escrita de horas, minutos e 
segundos; 
• Simetria 
• Números decimais; 
• Fração de uma quantidade;  
• Comparação de frações;  

• Sistema de numeração romana; 
• Figuras geométricas Regiões planas, 
contornos e sólidos geométricos;  
• Composição e decomposição de 
números; 
• Leitura e interpretação de dados; 
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6º ANO  
 
LINGUA PORTUGUESA 
●Estudo de texto. 
(compreensão textual ) 

●Vocabulário.  
●Substantivo e adjetivo (identificação / 
classificação).  
●Pronome (identificação / classificação).  
●Artigos  
●Verbo 
●Análise morfossintática  
●Acentuação gráfica (regras).  
●A fábula. 
●Elementos da narrativa 
 
MATEMÁTICA 
● Sistema de Numeração Decimal 
● Geometria: Sólidos geométricos, 
Plano, Ponto e Reta. 
● Operações com Números Naturais 
● Figuras Geométricas: Ângulos, 
Polígonos, Triângulos e Quadriláteros 
● Múltiplos e Divisores 
● Frações 
● Tratamento de Informações 
● Operações com Números Decimais 
● Sistema Monetário Brasileiro 
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7º ANO 
 
LINGUA PORTUGUESA 
●Estudo de texto. 
(compreensão textual ) 

●Pronomes .  
●Preposição : valor semântico 
●Verbo  (tempos e modos verbais) 
●Artigo X numeral  
●Conjunções coordenativas(classificação)e 
orações coordenadas 
●Crônica  narrativa ( O discurso direto e o 
discurso indireto) 
●Pontuação (: ; . !?) 
●Análise morfossintática 
●o sujeito e o predicado 
 
MATEMÁTICA 
• Operações com números naturais; 
• Resolução de problemas com 
números naturais;  
• Múltiplos e divisores; 
• Operações com frações; 
• Resolução de problemas com 
frações;  
• Operações com números decimais; 
• Resolução de problemas com 
números decimais;  
• Porcentagem; 
• Resolução de problemas com 
porcentagem;  
• Unidade de medidas. 
• Operações com números naturais 
• Operações com Números Primos 
• MDC e do MMC  
• Perímetro e área de quadrados e 
retângulos 
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8º ANO 
 
LINGUA PORTUGUESA 
● Estudo do texto. 
● Frase – oração – 

período.  
● Vozes verbais.  
● Sujeito – predicado – oração sem sujeito.  
● Transitividade verbal – complementos 
verbais.  
● Análise sintática do período simples. 
(termos complementares e acessórios) 
● Notícia.  
● Entrevista.  
 
MATEMÁTICA 
● Estudo das frações algébricas; 
●  Operações com frações; 
●  Equação do 1º grau com uma 
incógnita; 
●  Equação do do primeiro grau com 
duas incógnitas; Geometria; 
●  Operações com números naturais 
inteiros e Racionais; Expressão algébrica 
Valor numérico. 
● Plano cartesiano. 
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9º ANO 
 
LINGUA PORTUGUESA 
• Poesia;                   
• Figura de linguagens;  

• Orações, frases períodos; 
• Conjunções coordenadas e 
subordinadas: 
• Orações coordenadas e 
subordinadas; 
• O texto literário; 
• Variedade linguística; 
• Construção sintática;  
• Artigo de opinião;      
• Editorial;  
• Pontuação;                
• Concordância verbal e nominal; 
• Dissertação; 
• Intertextualidade.  
• Acentuação; 
• Crase; 
• Artigo de divulgação cientifica;  
• Regência verbal e nominal; 
• Resenha. 
 
MATEMÁTICA 
• Estudo das frações algébricas; 
• Operações com frações; 
• Equação do 1º grau com uma 
incógnita; 
• Equação do do primeiro grau com 
duas incógnitas; Geometria; 
• Operações com números naturais 
inteiros e Racionais; Expressão algébrica 
Valor numérico. 
• Raiz aproximada 
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1ª SÉRIE DO E.M. 
 
LINGUA PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação 
de texto (texto e contexto);  

 Noções de gêneros textuais;  

 Noções de morfologia (fonemas, 
letras, ditongos, tritongos, hiatos, 
dígrafos);  

 Acentuação gráfica das palavras;  

 Concepção de linguagem;  

 Linguagem formal e oralidade;  

 Noções das classes gramaticais;  

 Noções dos termos básicos da 
oração; 

 
MATEMÁTICA 

 Razão e proporção 

 Operações com frações e decimais 

 Operações com números inteiros 

 Equação do 1° e 2° Grau 

 Sistema de equações do 1° grau com 
duas incógnitas. 
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2ª SÉRIE DO E.M. 
 
LINGUA PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação 
de texto;  

 Conhecimento básico sobre tipo e 
gênero textual; 

 Linguagem, língua e comunicação;  

 Variação linguística, Elementos da 
comunicação e funções da 
linguagem; 

 Conhecimentos básicos da fonologia 
e morfologia do português; 

 Figuras de linguagem. 

 Conhecimento dos processos de 
formação das palavras. 
 
MATEMÁTICA 

 Funções (Afim, Quadrática, 
Exponencial, Modular, Logarítmica) 

 Áreas de Figuras Planas 

 Trigonometria em triângulos. 

 P.A. e P.G. 
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3ª SÉRIE DO E.M. 
 
LINGUA PORTUGUESA 

 Leitura e interpretação 
de texto;  

 Depreender informações explícitas e 
implícitas no texto;  

 Conhecer as classes gramaticais;  

 Análise morfossintática das palavras;  

 Tempos, modos e vozes verbais. 
 
MATEMÁTICA 

 Razão e proporção 

 Funções (Afim, Quadrática, 
Exponencial, Modular, Logarítmica) 

 Áreas de Figuras Planas 

 Trigonometria em triângulos. 

 P.A. e P.G. 

 Análise combinatória 

 Probabilidade 

 Áreas e Volumes de poliedros e 
corpos redondos 

 Estatística (Média, Mediana e Moda) 

 Análise e interpretação de gráficos e 
tabelas. 
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