
O STELLA É MELHOR COM VOCÊ

O Stella Matutina acredita que a melhor maneira de educar é desenvolver
habilidades em alto nível nas dimensões intelectual, emocional e social. O
Colégio tem plena confiança em sua visão sobre a Educação, com a qual
harmoniza a dimensão humana e o desempenho pedagógico, utilizando as
melhores metodologias para o aprendizado. O que nos torna uma #ESCOLAVIVA
é a atenção permanente ao mundo e a capacidade de progredir continuamente,
oferecendo aos alunos uma formação atual e humana. Estamos em constante
evolução para seguir adiante.

ESPERAMOS SEU CONTATO, AFINAL O STELLA É MELHOR COM VOCÊ!

PROCESSO DE ADMISSÃO – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

As avaliações diagnósticas acontecerão de forma presencial ou virtual nos
diferentes segmentos, até o limite das vagas. Na escolha pelo processo
remoto, após a confirmação da inscrição, os pais e/ou responsável legal dos
candidatos serão informados sobre o agendamento da data da atividade
diagnóstica, através do e-mail cadastrado e whatsapp informado pelo
responsável no formulário de inscrição. Caso a escolha dos pais e/ou
responsáveis for a opção presencial, a Coordenação Pedagógica do segmento
entrará em contato para o agendamento.

CANDIDATOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Para a Educação Infantil será realizada uma entrevista virtual com o candidato
acompanhado por um dos pais e/ou responsável legal para fins de observação
em horários a serem divulgados previamente através de contato telefônico ou
whatsapp.

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

Os candidatos às vagas do 1º ano do Ensino Fundamental realizarão atividades
que avaliam suas habilidades e competências de leitura e escrita e conceitos
matemáticos.

Os candidatos às vagas do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental I realizarão
atividades que avaliam suas habilidades e competências em Conhecimentos
Linguísticos, interpretação de texto, leitura e em Matemática, de acordo com o
estudo do ano que cursaram em 2021.



Os candidatos às vagas do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª à 2ª
série do Ensino Médio realizarão atividades que avaliam suas habilidades e
competências em Língua Portuguesa e Matemática de acordo com o estudo do
ano/série que cursaram em 2021.

As Atividades Diagnósticas do 1º Processo de Admissão 2022 serão realizadas
virtualmente ou presencialmente até 25/09/2021 e, até 06/11/2021 para o 2º
Processo de Admissão, de acordo com a preferência da família e a combinar
com a Coordenação Pedagógica do segmento.

Os pais e/ou responsável legal serão devidamente informados através do
e-mail e whatsapp cadastrado no ato da Inscrição.

Os encontros virtuais que ocorrerão através do Hangouts Meet serão gravados,
sendo colhidos áudio e imagem dos pais/responsáveis legais e do
estudante candidato à vaga, para fins de arquivamento.

Clique aqui e acesse o conteúdo programático para o Ensino Fundamental Anos
Iniciais..

Clique aqui e acesse o conteúdo programático para o Ensino Fundamental Anos
Finais e Ensino Médio.

REUNIÃO COM OS PAIS DE TODOS OS SEGMENTOS

Em razão do momento de transição que estamos vivenciando causado pela
pandemia da Covid-19, as reuniões serão realizadas de forma híbrida, podendo
os pais e/ou responsável legal optar pelo encontro presencial ou virtual. Estes
encontros serão previamente divulgados através do e-mail cadastrado e via
whatsapp informado pelo responsável no ato da inscrição. Nesta oportunidade, a
Diretoria e Equipe Pedagógica do Colégio Stella Matutina apresentaram a
filosofia e o Projeto Pedagógico da Instituição.

RESULTADO: 3 dias após a avaliação.

http://novosite.ssps.org.br/novosite/arquivos/3/downloads/2022/CONTEUDO_PROGRAMATICO_FUND1.pdf
http://novosite.ssps.org.br/novosite/arquivos/3/downloads/2022/CONTEUDO_PROGRAMATICO_FUND2_MEDIO.pdf

