
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS  
PARA O ANO DE 2020  
               

Belo Horizonte, 01 de julho de 2019. 

Informamos que o processo seletivo para o Colégio São Miguel Arcanjo para o 1º semestre do  ano letivo 
de 2020 está aberto a partir desta data, contando com vagas para as turmas da Educação Infantil à 3ª 
série do Ensino Médio. 

 

1) O processo de seleção para 2020 será composto das seguintes etapas: 

a) Educação Infantil – Entrevista individualizada com a coordenação do segmento. 

b) Ensino Fundamental e Ensino Médio - Prova escrita e análise do boletim de 2019. 

 

2) As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do colégio no horário de 7h às 16:30h. A partir do 
preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa de R$ 25,00 diretamente na secretaria. 
Devem ser apresentados, ainda, os seguintes documentos: 

a) Boletim escolar parcial de 2019. 

b) Declaração de Escolaridade. 

c) Identidade do candidato e dos pais ou responsáveis 

d)  Comprovante de residência 

 

3) O candidato deverá comparecer ao local das provas com 10 minutos de antecedência do horário 
estabelecido para o seu início, munido do comprovante quitado, documento de identidade 
(candidatos a vagas do Ensino Médio).  

 

4) Todos os alunos deverão trazer caneta, lápis ou lapiseira, borracha, régua e apontador. A 
divulgação do resultado ocorrerá no prazo máximo de até 7 dias após a aplicação da prova. O 
colégio entrará em contato com a família para comunicar o resultado. 

 

5) As avaliações serão realizadas no Colégio São Miguel Arcanjo (Rua Ildefonso Alvim, 131, Nova 
Floresta – Belo Horizonte - MG) 

 

6) As avaliações escritas serão realizadas na sexta-feira, dia 22/11 com início:  

- 8h e término às 11h (Para quem estuda a Tarde) 
- 14h e término às 17h (Para quem estuda pela Manhã) 

 

7) Não será permitido ao candidato portar, na sala de provas, textos de qualquer natureza, cadernos, 
blocos de notas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas 
eletrônicas ou similares, celulares, smartphones, tablets, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, 
imagens, vídeos e mensagens, bem como chapéu, boné, viseira, gorro ou similares. 

 

8) A lista de conteúdos será disponibilizada em nosso site www.saomiguelbh.com.br 



 

9) Novas datas de provas poderão ser disponibilizadas a qualquer tempo, desde que haja vagas a serem 
preenchidas, Mas, mesmo havendo outros dias de prova, cada candidato somente poderá participar 
uma única vez do processo seletivo para 2020. 

 

10) O valor da inscrição não será devolvido em caso de não comparecimento do candidato ao teste de 
seleção 

 

11) Idade mínima para ingresso no Infantil e Fundamental - A legislação vigente que regulariza o 
assunto sofreu alteração no ano de 2018. Por isso, a partir dos ano de 2019 as regras abaixo 
devem ser cumpridas.  

a) 2 anos completos antes de 31 de março do ano da matrícula - Matricular no Maternal 2. 

b) 3 anos completos antes de 31 de março do ano da matrícula - Matricular no Maternal 3. 

c) 4 anos completos antes de 31 de março do ano da matrícula - Matricular no Infantil 4. 

d) 5 anos completos antes de 31 de março do ano da matrícula - Matricular no Infantil 5. 

e) 6 anos completos antes de 31 de março do ano da matrícula - Matricular no 1º ano do EF. 

 

12) As questões das avaliações serão assim estão assim especificadas: 

1º ano: 5 de Língua Portuguesa e 5 de Matemática, contextualizadas com as demais áreas do 
conhecimento, sem produção textual.  

2º ano: 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática, contextualizadas com as demais áreas do 
conhecimento e produção textual de pequenas frases.  

3º ano: 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática, contextualizadas com as demais áreas do 
conhecimento e produção textual. 

4º ao 5º anos: 7 de Língua Portuguesa, 7 de Matemática, 2 de Geografia, 2 de História e 2 
Ciências e produção textual.  

6º e 7º anos: 7 de Língua Portuguesa, 9 de Matemática, 3 de Geografia, 3 de História e 3 Ciências, 
1 de Filosofia e produção textual.  

8º e 9º anos: 7 de Língua Portuguesa, 9 de Matemática, 4 de Geografia, 4 de História e 4 Ciências, 
2 de Filosofia, 2 de Literatura e produção textual. 

EM: 5 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 4 de Geografia, 4 de História e 4 de Física, 4 de 
Química, 4 de Biologia, 2 de Filosofia, 3 de Literatura, 2 de Inglês e produção textual. 

 

 

       Carla Cristine Trindade e Castro 

        Diretora Pedagógica 


