PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVAS MATRÍCULAS - EACR 2023
De acordo com o Edital de Matrícula divulgado, a EACR adotará processo de avaliação
diagnóstica para admissão de novos alunos do 1º ao 9º ano para o ano letivo de 2023.
A inscrição de candidatos no processo de admissão de novos alunos deverá ser feita de
acordo com os seguintes critérios e orientações:
1

ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1 A inscrição será realizada no período de 10 a 17/11/2022.
1.2 Para inscrever-se no processo de admissão, é necessário:
a) Preenchimento do formulário de inscrição de forma presencial, na secretaria da escola e no
período supracitado, de 8h às 12h e de 14h às 17h. A inscrição deverá ser realizada pelo pai/mãe
ou responsável legal do(a) candidato(a).
1.3 Os candidatos às vagas para a Educação Infantil (creche III ao Pré II) preencherão o
formulário da mesma forma. Será agendado uma entrevista (anamnese) no período de 18 a
24/11/2022.
2

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

2.1 A Avaliação Diagnóstica tem como objetivo analisar os pré-requisitos necessários para a
matrícula no ano pretendido, conforme previsto na legislação em vigor (Leis de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional). É um meio de conhecimento e reconhecimento das competências e
habilidades demonstradas pelos alunos que visam ao ingresso na Escola Almirante Carneiro
Ribeiro.
2.2 Os candidatos às vagas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental realizarão atividades de
sondagens diagnósticas, em formato presencial, no dia 19/11/2022, das 8h às 12h.
2.3 O processo de admissão para os candidatos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental será
composto pelas seguintes avaliações:
– 01 Prova de Português
– 01 Prova de Matemática
– 01 Produção de Texto (Redação)
2.4 As avaliações serão realizadas sem consulta, com duração máxima de 4 horas e o candidato
deverá portar o material necessário para realização das provas (lápis de escrever, borracha e
apontador).
3

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

3.1 O resultado do processo de avaliação diagnóstica será divulgado no dia 22/11/2022, na
secretaria da escola.
Para os aprovados será realizada uma entrevista (anamnese) com os responsáveis e o
candidato-aluno, a ser agendada junto à secretaria da EACR, pelos telefones (22) 26214151/
99218-6271 (whatsapp), no período de 22 a 24/11/2022.
3.2 Para a efetuar a matrícula na série pretendida após cumprimento de todos os processos será
respeitada a quantidade de vagas disponíveis e a maior nota obtida pelo candidato-aluno na
avaliação. Os demais aguardarão em um cadastro de reserva.
4

MATRÍCULA DOS ALUNOS NOVATOS

As informações sobre a matrícula dos alunos novos estão disponíveis no edital.

EQUIPE EACR

