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EDITAL DO PROCESSO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS 2021 - ALUNOS NOVATOS
PROGRAMA ADMISSÃO DE NOVATOS 2021
Agradecemos aos pais e/ou responsáveis por escolher nosso Colégio como parceiro na
formação de seu filho. Para propiciar às famílias a oportunidade de conhecer melhor nossa
proposta pedagógica e aspectos norteadores ao nosso trabalho, organizamos um programa
específico para o preenchimento de vagas 2021.
O programa Admissão de Novatos 2021 consiste das seguintes etapas:
1. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão disponíveis no período de 20 de outubro a 30 de novembro de
2020 pelo site www.padredeman.unileste.edu.br , link matrículas 2021.
2. DAS VAGAS
Os interessados às vagas deverão entrar em contato pelo telefone (31) 3846-5777 e
agendar atendimento com a Coordenação Pedagógica conforme os plantões
programados para esta finalidade. Na oportunidade, a coordenadora fará uma pequena
entrevista e apresentará o projeto educacional do Colégio Padre de Man para cada
segmento, além de esclarecer dúvidas. Na data agendada, os pais deverão comparecer
à Escola ou participar da reunião on-line cujo link será enviado posteriormente.
As vagas serão preenchidas por ordem de matrícula.
3. MATRÍCULA
A matrícula acontecerá de forma presencial na secretaria do Colégio Padre de Man ou
on-line pelo site do Colégio. A matrícula deverá ser realizada após a reunião com a
coordenadora.
SEGMENTO
Responsável
Ed. Infantil
Alen Regiane e Rosane Mayrink
1º ao 5º ano
Alen Regiane e Rosane Mayrink
6º ao 9º ano
Márcia Maria e Rosane Mayrink
Ensino Médio
Márcia Maria e Luciney Aparecida
Não garantimos a vaga para matrícula não efetivada na data programada pela escola.
4. DA CONCESSÃO DE DESCONTOS
4.1-Matrícula Antecipada
a) O desconto será concedido somente no valor da primeira parcela da anuidade escolar (P1),
destinado aos alunos calouros, que ingressarem no CPM para o ano letivo de 2021, e que
efetuarem o pagamento da 1ª parcela até a data de vencimento.
b) A concessão do desconto está condicionada à realização da matrícula de acordo com os
critérios abaixo:

Matrículas realizadas até
30/11/2020

% de desconto na matrícula
30%

c) Para as matrículas realizadas após o dia 30/11/2020, aplicar-se-á o valor integral de 2021.
d) O Desconto Promocional para Ingressante, não é cumulativo com quaisquer um dos
benefícios parciais de que tratam esta portaria, o aluno que possuir algum benefício parcial,
deve optar por aquele que melhor lhe aprouver;
4.2- Desconto Mérito
O Desconto Mérito é destinado aos calouros e veteranos do Ensino Fundamental, a partir do
6º ano à 3ª série do Ensino Médio, seguindo as regras:
a) INSCRIÇÕES
As inscrições estarão disponíveis no período de 20 de outubro a 15 de novembro de 2020
pelo site: https://padredeman.unileste.edu.br matrículas 2020.
Os candidatos inscritos terão a prova agendada pela equipe de atendimento do Colégio no
período de 3 a 20 de novembro de 2020. A comunicação do dia e horário da prova será
realizada pelo e-mail informado no ato da inscrição.
b) DESCONTOS
Será concedido descontos para as parcelas(P2 a P12) do ano de 2021 aos alunos
classificados em:

Série cursada em 2021

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

6º ano - Ens. Fundamental
7º ano - Ens. Fundamental
8º ano - Ens. Fundamental
9º ano - Ens. Fundamental
1º ano - Ens. Médio
2º ano - Ens. Médio
3º ano - Ens. Médio

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

c) DA PROVA
A avaliação tem caráter classificatório e contemplará habilidades e conceitos
fundamentais relativos à leitura, interpretação, produção textual e conhecimentos da
Língua Portuguesa. Na área da Matemática, serão verificados o reconhecimento e a
aplicação de conceitos relativos à série atual do aluno.
A classificação dos candidatos obedece à ordem decrescente do resultado final do processo.
Os candidatos classificados no processo que não realizarem a matrícula na data
determinada pela Instituição será considerado como desistência da vaga e perderá o direito
a mesma, podendo a instituição convocar o próximo candidato melhor classificado.
d) O Desconto Mérito terá validade somente para o ano de 2021.
5.

QUADRO DE VAGAS
A abertura de nova turma atenderá às demandas apresentadas e após o preenchimento total
das vagas da 1ª turma.

Atenciosamente,
A Direção.
Coronel Fabriciano, 19 de outubro de 2020.

