
 

  

COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
   
   

 
Acolher com amor, cuidar com carinho e ensinar com competência. 

Há 164 anos, o Colégio Vicentino da Imaculada Conceição é referência em qualidade de ensino. 
Possuímos uma excelente infraestrutura e oferecemos uma educação completa que envolve valores 
humanos, para a formação de cidadãos capazes de realizar as mudanças que o mundo necessita. 
 

1. Inscrições 

Realizadas pelo site http://www.imaculadacic.com.br/, a partir do dia 07/10/2019, ou diretamente na 
secretaria do colégio, situada na Praia de Botafogo, 266 - Botafogo, Rio de Janeiro – RJ das 8h às 16h. 

 
Durante as inscrições, o colégio disponibiliza visita guiada mediante agendamento pelo telefone 3237-9750 
ou pelo e-mail matriculas@asvpcic.com.br. 
 

1.1 Período 

Processo Inscrição 
Avaliação 

diagnóstica 
Horário Resultado Matrícula 

2 

07/10/2019 

a 

07/11/2019 

09/11/2019 Das 8h30 às 12h 
13/11/2019 

 

14/11/2019 

até 

30/11/2019 

 

1.2 Taxa de inscrição 

O valor da taxa de inscrição é de: 

 R$50,00 (um filho) 

 R$85,00 (dois filhos) 

 R$120,00 (três filhos) 
O boleto será enviado para o e-mail do responsável financeiro, cadastrado no ato da inscrição. 
 

2. Critérios para participação 

 Inscrição por meio do Portal (www.imaculadacic.com.br). 

 Pagamento da taxa de inscrição. 

 Apresentação da documentação descrita no item 2.1 do edital (documentações). 
 

2.1 Documentações 

 Ficha de inscrição; 

 Cópia do último boletim escolar e/ou relatório de observação, nos casos de estudantes da 
Educação Infantil. 

 Cópia da certidão de nascimento ou do RG do candidato 
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2.2 Observações 

 Em caso de desistência ou ausência no dia da avaliação diagnóstica, não haverá devolução da taxa 
de inscrição. Entretanto, o candidato ou seu responsável poderá contatar a escola e fazer a 
inscrição para o próximo processo. 

 A inscrição, o pagamento da taxa e a participação do candidato no dia da avaliação e/ou 
socialização, assim como de um responsável, são requisitos obrigatórios para classificação e 
efetivação da matrícula. 

 

3. Idades de referência para matrículas 

O Colégio Vicentino da Imaculada Conceição considera a seguinte referência para a definição dos 
anos/séries dos estudantes: 
 

Nomenclatura Idade 

Maternal 1 - Educação Infantil 1 ano completo até 31/03/2020* com Marcha Segura. 

Maternal 2 – Educação Infantil 2 anos completos até 31/03/2020* 

Maternal 3 – Educação Infantil 3 anos completos até 31/03/2020* 

Infantil 1 – Educação Infantil 4 anos completos até 31/03/2020* 

Infantil 2 – Educação Infantil 5 anos completos até 31/03/2020* 

1º ano – Ensino Fundamental Declaração de curso da Educação Infantil – para as crianças 

que estão cursando o último ano da Educação Infantil e 

completarão 6 anos após 31 de março. * 

2º ano do Fundamental ao 3° ano do Médio Declaração de curso do ano anterior. 

*Ou de acordo com a legislação em vigor na data em que ocorrer a matrícula. 

 

4. Horários oferecidos no ano letivo de 2020 

Ano de ensino Horário 

 Horário Integral. Maternal ao 2°ano do Ensino Fundamental: 7h30 às 17h20 

3ºano ao 5º ano do Ensino Fundamental: 7h30 às 17h30 

Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental I. 

Turno Vespertino: 12h50 às 17h20h 

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Turno Vespertino: 13h às 17h30 

6º ao 8º ano do Ensino Fundamental II. Turno Matutino: 7h às 12h15 



 

9º ano do Ensino Fundamental I. Turno Matutino: 7h às 12h15 (três dias na semana saída às 13h) 

Ensino Médio 

1º ano: 7h às 13h(um dia na semana saída às 17h) 

2º ano: 7h às 13h(dois dias na semana saída às 17h) 

3º ano: 7h às 13h(dois dias na semana saída às 17h) 

 

5. Avaliações diagnósticas  

Serão considerados objetos de avaliação as habilidades/conteúdo das séries/anos anteriores àquela na qual 
o estudante está inscrito. 
 

5.1 Formato 

Anos de ensino Atividades 

Educação Infantil  Atividades lúdicas e de socialização. 

Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e Médio. 

Atividades diagnósticas e de socialização. 

 

6. Critérios de prioridade 

I. Ser irmão de estudante. 

II. Ser estudante transferido de outra unidade Vicentina. 

Para os candidatos não contemplados nos critérios/prioridades apresentados, serão consideradas, 

exclusivamente, a ordem cronológica da inscrição realizada neste processo e a participação dos candidatos 

e pais/responsável nas atividades previstas. 

7. Resultado 

 O resultado sairá em três dias úteis após a avalição diagnóstica e será divulgado através do e-mail 
do responsável financeiro, cadastrado no ato da inscrição. 

 O candidato classificado terá a vaga assegurada até o término do prazo da matrícula do processo 
no qual está inscrito.  
 

8. Mais informações  

 Colégio Vicentino da Imaculada Conceição 

 Endereço: Praia de Botafogo, 266 - Botafogo.  

 Telefone: (21) 3237-9750 

 E-mail: matriculas@asvpcic.com.br 

 Site: http://www.imaculadacic.com.br/, 
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