
Edital Nº01/2021
Julho de 2021

PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS NOVOS PARA 
O ANO LETIVO DE 2022
2º Ano do Ensino Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio

A Direção do Colégio Franco-Brasileiro, no uso de suas atribuições e por A Direção do Colégio Franco-Brasileiro, no uso de suas atribuições e por 
meio deste Edital, torna público o Processo de Admissão de Alunos Novos 
para o Ano Letivo de 2022.
A seguir, são apresentadas as normas referentes aos critérios de 
participação, inscrição, seleção e matrícula.

1. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NESTE PROCESSO 
DE ADMISSÃO 

1.1. Poderão participar deste processo admissional candidatos ao 2º Ano do 1.1. Poderão participar deste processo admissional candidatos ao 2º Ano do 
Ensino Fundamental até a 2ª Série do Ensino Médio.

1.2. Os alunos candidatos ao Programa de Apoio aos Alunos do Ensino 
Médio do Município do Rio de Janeiro participarão de processo admissional 
específico, com base no Edital nº 03/2021.

1.3. Os candidatos devem concluir, em 2021, a série anterior àquela para a 1.3. Os candidatos devem concluir, em 2021, a série anterior àquela para a 
qual estão participando deste processo. Caso não obtenham aprovação ao 
final do ano letivo na escola de origem, a matrícula em nossa escola estará 
sujeita à remanescência de vagas.

1.4. A inscrição do candidato no processo de ingresso implica a aceitação 1.4. A inscrição do candidato no processo de ingresso implica a aceitação 
dos termos e condições deste Edital, não podendo o responsável pela 
inscrição ou o responsável legal do candidato alegar desconhecimento de 
tais termos e condições.

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ADMISSÃO

2.1. O processo admissional é composto das seguintes etapas:

I- Preenchimento do Formulário de Inscrição
II- Avaliação de Língua Portuguesa, Produção Textual e MatemáticaII- Avaliação de Língua Portuguesa, Produção Textual e Matemática
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Ili- Do 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental: avaliação do Boletim Escolar do 
candidato e entrevista (caso seja indicado pela equipe pedagógica). 

Do 6° ano do Ensino Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio: avaliação 
do Boletim Escolar do candidato e entrevista com o candidato e seu 
responsável. 
IV- Matrícula, com aceite digital do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais.

3. DO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

3.1 O preenchimento do Formulário de Inscrição dos candidatos será 
realizado, exclusivamente, on-line, por meio do endereço eletrônico 
https://sinergiaeducacao.apprbs.com.brlinscricao-/iceu, até o dia 31 de 
agosto de 2021. 

3.2. Todos os candidatos devem preencher o formulário indicado acima, 
mesmo aqueles que tenham participado de processos anteriores. 

3.3. O preenchimento do Formulário de Inscrição não assegura a matrícula 
ou a vaga, devendo o candidato cumprir todas as etapas do processo 
admissional. 

3.4. O responsável pela inscrição do candidato responderá inteiramente 
pelas informações prestadas. O preenchimento incorreto ou inexato dos 
dados implicará a exclusão do candidato do processo admissional e, 
consequentemente, impossibilidade de matrícula, ainda que haja vagas. 

3.5. Concluído o preenchimento do Formulário de Inscrição, será 
automaticamente enviado um e-mail para o endereço eletrônico informado 
pelo responsável. Este será o meio de comunicação utilizado para todas as 
informações referentes ao processo admissional do candidato. Caso o 
responsável não receba esta comunicação, deverá entrar em contato com o 
Colégio por meio do e-mail comunicacao@/iceufranco.g12.br. 

https://sinergiaeducacao.apprbs.com.br/inscricao-liceu


4. DA PREVISÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

4.1. A previsão de vagas informadas neste Edital pode sofrer alterações 
conforme formação de turmas para o próximo ano letivo.

4.2. As vagas serão preenchidas de acordo com o seguinte critério de 
prioridade;

1º Filhos de colaboradores
2º Irmãos de alunos, desde que estejam adimplentes (JURÍDICO)2º Irmãos de alunos, desde que estejam adimplentes (JURÍDICO)
3º Alunos das escolas parceiras
4º Filhos de ex-alunos
5º Demais candidatos  

4.3. Caso haja um número maior de candidatos do que vagas disponíveis, o 4.3. Caso haja um número maior de candidatos do que vagas disponíveis, o 
preenchimento destas ocorrerá por ordem de classificação, de acordo com 
o item 5.7 deste Edital. Os candidatos excedentes permanecerão em lista de 
espera, cuja ordem será definida pelos mesmos critérios. Em caso de 
desistência ou surgimento de nova vaga, estes poderão ser chamados até o 
dia 28 de dezembro de 2021, data em que este Edital expira. 

4.4. As aulas regulares do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental ocorrem no 4.4. As aulas regulares do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental ocorrem no 
turno da tarde, das 13h15min às 17h45min. Há a seguinte previsão de 
oferta de vagas.
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4.5. As aulas regulares do 6º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio 
ocorrem no turno da manhã, das 7h às 12h20min. Há a seguinte previsão 
de oferta de vagas.

5. DAS AVALIAÇÕES

5.1. Todos os candidatos realizarão, em caráter eliminatório e 5.1. Todos os candidatos realizarão, em caráter eliminatório e 
classificatório, avaliações de Língua Portuguesa, Produção Textual e 
Matemática, exceto os alunos egressos das escolas parceiras, candidatos ao 
6º Ano do Ensino Fundamental.

5.2. O Programa das Avaliações será enviado no dia 20 de agosto, para o 
e-mail do responsável. 

5.3. As provas ocorrerão nas seguintes datas e horários:
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5.4. O modelo das avaliações - remoto e/ou presencial - será informado 
posteriormente, a depender das condições sanitárias de nossa cidade. 

5.5. Caso o candidato possua alguma Necessidade Educacional Especial, o 
responsável deverá indicar a condição durante o preenchimento do 
Formulário de Inscrição e informar as adequações necessárias que nos 
possibilitarão realizar o melhor atendimento e garantir a equidade no 
processo. 

5.6. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5,0, em qualquer uma das 
avaliações, serão desclassificados do processo. 

5.7. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 serão 
aprovados e a classificação dependerá da nota média obtida nas avaliações. 
Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios, na seguinte 
ordem: nota obtida na avaliação de Língua Portuguesa, nota obtida na 
avaliação de Matemática, maior idade do candidato. 

5.8. Os responsáveis serão informados por e-mail da data e horário da 
entrevista individual, que ocorrerá entre os dias 20 e 30 de setembro. 

5.9. Cada responsável receberá, no dia 10 de outubro, no e-mail 
cadastrado, o resultado referente à situação individual do candidato. As 
avaliações, bem como as chaves de correção, são de domínio do Colégio e 
não serão aceitos pedidos de vista de prova, revisão ou qualquer outra 
solicitação desta natureza. 

5.1 O. Caso não haja candidatos aprovados suficientes para o 
preenchimento das vagas, elas podem permanecer disponíveis. 

5.11. Os candidatos classificados, mas para os quais não houver vaga 
disponível, permanecerão em lista de espera. Em caso de desistência ou 
surgimento de nova vaga, estes serão notificados por e-mail e poderão 
realizar a matrícula no período informado nà comunicação. 
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6. DA MATRÍCULA

6.1. A matrícula dos candidatos contemplados com a vaga deverá ser 
efetuada do dia 04 ao dia 22 de outubro, por meio do link enviado para o 
e-mail do responsável, seguindo as orientações contidas neste e-mail.

6.2. Os candidatos que não concluírem o processo de matrícula dentro 
deste prazo terão sua vaga disponibilizada para o próximo candidato da 
lista de espera. 

6.3. Os candidatos da lista de espera que forem chamados para realizar 
matrícula em função de disponibilidade de vaga, deverão fazê-la dentro do 
prazo informado. Caso contrário, a vaga será disponibilizada ao próximo 
candidato. 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1. O conhecimento prévio de Língua Francesa não é um requisito 
necessário à admissão do aluno. 

7.2. Um novo processo admissional poderá ser realizado, apenas para as 
séries nas quais houver vagas a serem preenchidas. 

7.3. O Colégio oferece, do Maternal I ao 5° Ano, extensão do período regular 
de ensino. Do 2° ao 5° Ano, há as seguintes modalidades: 

Série/ Ano Dias da Semana Horário 

2 ao 5° Ano 3 ou 5 vezes por das 7h30min às 

semana 13h 

7.4. O Colégio oferece, também no contraturno do Ensino Regular, do 
Maternal li à 3ª Série do Ensino Médio, a possibilidade de participação nas 
atividades extras do Centro Cultural. As atividades podem ser oferecidas, a 
depender de inscrição de número mínimo de alunos. Para conferir as 

atividades ofertadas, acesse https:llliceufranco.com.brlcentro-cu/turall. 

7.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Pedagógica. 

https://liceufranco.com.br/centro-cultural/
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CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS 
NOVOS

https://sinergiaeducacao.apprbs.com.br/inscricao-liceu
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