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O Colégio Andrews oferece uma escolaridade inovadora da Educação Infantil
ao Ensino Médio marcada pela valorização das diferentes culturas e talentos,
com vistas a formar alunos com autonomia intelectual para aprender
continuamente e com consciência moral para viver responsavelmente em
sociedade.
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CONHEÇA O COLÉGIO ANDREWS - Visite nossoespaço
No processo de ingresso de alunos novos, consideramos importante que os responsáveis não só conheçam as
instalações do Colégio mas, principalmente, nosso ProjetoEducativo.
A essência de uma escola é seu Projeto Educativo e o ideal de homem que ela se propõe a formar. Sua proposta baseiase em valores e pressupostos e aponta para determinadas visões de mundo, de sociedade e de futuro.
A escolha de um novo colégio envolve a construção de um relacionamento que começa com a oportunidade de conhecer
o espaço, dando-nos também a chance de saber das expectativas da família para o projeto educativo que desejam para seus
filhos.
Entendemos que a relação de confiança mútua e a identificação dos responsáveis com os valores básicos da escola são
fatores fundamentais para a plena realização de nossa proposta educacional, já que, acima de tudo, há que se confrontar as
propostas educacional e pedagógica da escola e a filosofia de vida da família, pois, sem harmonia de projetos entre essas duas
instituições educadoras, não há coerência na formação.
O Colégio Andrews possui um setor de atendimento a novos alunos que recebe as famílias e apresenta-lhes os espaços
e o Projeto Educativo.
Assim, antes do início das inscrições para 2018, convidamos as famílias interessadas a agendar uma visita e a participar
de um encontro com um representante da EquipePedagógica.
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Educação Infantil e 1º ano

Favor entrar em contato com o setor de alunos novos através do seguinte
telefone:
(21) 2266-8010

Click to edit Master title style

Processo de Ingresso
do 2º ano do Ensino Fundamental
ao Ensino Médio
Alunos Novos
2018

Processo de Ingresso
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Candidatos do 2º ano do Ensino Fundamental ao EnsinoMédio.
Período de inscrição: 04 a 29 de setembro de 2017 (Após
esse período entrar em contato com a secretaria)
Documentos necessários para a inscrição:
• Cópia do último boletim escolar
• 2 fotos recentes 3X4
• Nº do CPF dos responsáveis
• Valor: R$ 170,00 (cento e setenta reais)
Sem a entrega dos documentos acima, o candidato não poderá participar
desse processo.
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PROCESSO DE INGRESSO PARACANDIDATOS DO 2º AO9ºANO

Antes do início das inscrições para 2018 o Colégio Andrews
oferece aos interessados em vagas do 2º ao 9º ano do Ensino
Fundamental uma visita/ reunião para conhecer as instalações e
obter informações sobre o Projeto Educativo do Colégio.
Os responsáveis podem agendar a sua participação nas datas
disponíveis (ver quadro abaixo) pelo telefone 2266-8010
ramais 2742/2725 – Secretaria.

DATA

SEGMENTO

HORÁRIO

5 ª feira, 29 de junho

2º ao 5º ano

8 horas

4 ª feira, 09 de agosto

6º ao 9º ano

8 horas

ETAPAS
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Para candidatos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental
1.Conhecimento pelo responsável das instalações e do Projeto Educativo do Colégio Andrews.
(Ver datas na página anterior).
1. Inscrição – de 04 a 29 de setembro. Secretaria do Colégio Andrews. (Após esseperíodo
entrar em contato com a secretaria)
No ato da inscrição, o candidato receberá informações sobre as avaliações e encontros
com a Equipe Pedagógica responsável pelo segmento pretendido.
3. Encontro com a Equipe Pedagógica.
4. Avaliação diagnóstica do candidato:
• Dinâmica de grupo e/ou entrevista individual
• Avaliações escritas de Língua Portuguesa e Matemática.

5. Divulgação dos resultados:
• 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental - 31 de outubro e 01 de novembro.
• 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental – 21 a 24 de novembro.
6. Matrícula:
• Dias 28, 29 e 30 de novembro.
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Para candidatos à 1ª série do EnsinoMédio
1. Conhecimento pelo responsável do Projeto Educativo do ColégioAndrews.
2. Inscrição de 04 a 29 de setembro de 8h às 17h – Secretaria do Colégio. (Após esse
período entrar em contato com a secretaria)
No ato da inscrição, o candidato receberá informações sobre as avaliações e encontros
com a Equipe Pedagógica responsável pelo segmento pretendido.
3. Encontro com a Equipe Pedagógica.
4. Avaliação diagnóstica do candidato:
• Dinâmica de grupo e/ou entrevista individual.
• Avaliações escritas de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês.

5. Matrícula: 14 a 24 de novembro. (Após esse período entrar em contato com a
secretaria)
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Para candidatos à 2ª / 3ª série do EnsinoMédio

A inscrição para essas séries só será feita após uma entrevista
individual do interessado e/ou responsável com a Orientadora
Pedagógica ou Educacional. A partir dessa entrevista a inscrição
poderá ser liberada e indicadas as avaliações escritas que deverão
ser feitas, bem como seus respectivos conteúdos. A secretaria
informará as datas das entrevistas a partir de agosto de 2017.
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Setor de AlunosNovos

Telefone: 2266-8010
Horário: 8h às 16h

