Edital 2020
Unidade Tijuca

PROCESSO ADMISSIONAL 2020
Com metodologia pedagógica consagrada desde 1973, o Mopi é uma escola diferente, onde o
ensino e os ambientes são pensados para transformar o futuro do seu filho e do planeta.
Aqui, o aluno entende o quanto cada um de nós pode e deve contribuir para a mudança de
atitudes, a promoção de valores e o estímulo de novas práticas que serão levadas para toda a
sua vida.
Seja bem-vindo e compartilhe com o Mopi a paixão por educar, ensinar, aprender e, acima de
tudo, construir um mundo melhor.

VISITA AO MOPI
Ainda não visitou o colégio? Agende um horário pela central telefônica 2204-7300 e conheça
nosso projeto pedagógico e instalações.

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
1- ADMISSÃO
Os candidatos serão matriculados, a partir de 19 de setembro, por ordem de chegada à
secretaria, respeitando os critérios de idade da tabela a seguir:
Critérios de idade para matrícula em 2020
Berçário II
Maternal I

e

Alunos com ao menos 1 ano e 6 meses em seu primeiro dia de aula
2 anos completos até 31 de março de 2020

Maternal II

3 anos completos até 31 de março de 2020

Pré-escola I

4 anos completos até 31 de março de 2020

Pré-escola II

5 anos completos até 31 de março de 2020

1º ano do EF I

6 anos completos até 31 de março de 2020

Especificamente em relação ao 1º ano (2020), após a efetivação da matrícula, a família
receberá um convite, por e-mail, com data e horário da reunião BEM-VINDO AO
FUNDAMENTAL I. Nesse evento, enquanto os pais estiverem conhecendo mais detalhes
sobre o projeto pedagógico da escola, simultaneamente, as crianças participarão de uma
vivência. Esse procedimento tem como objetivo colher dados para o planejamento de 2020 e
não reprova o aluno.
Documentação necessária para matrícula:

●

Cópia da certidão de nascimento;

●

Atestado médico (aptidão para prática de educação física);

●

Tipagem sanguínea;

●

Prescrição médica com assinatura e CRM do médico (em caso de necessidade de
administração de medicação dentro do horário escolar);

●

Cópia da carteira de vacinação (exceto para o 1º ano);

●

Declarações de escolaridade e adimplência da escola anterior;

●

Cópia da carteira de identidade dos responsáveis;

●

Cópia do CPF dos responsáveis;

●

Cópia do comprovante de residência dos responsáveis.

Obs.: caso haja indisponibilidade de vaga no momento da matrícula, o responsável poderá
preencher o Cadastro de Intenção de Matrícula p
 ara ingressar na fila de espera. Havendo
abertura de vagas, a chamada será realizada por ordem de chegada.

ENSINOS FUNDAMENTAL I, II E MÉDIO
1- ADMISSÃO
Para concluir a matrícula, o candidato a partir do 2º ano do Fundamental I deverá se inscrever,
antes, em uma prova de sondagem, conforme datas e conteúdos informados abaixo.
Obs.: caso haja indisponibilidade de vaga no momento da matrícula, o responsável poderá
preencher o Cadastro de Intenção de Matrícula p
 ara ingressar na fila de espera.

2- INSCRIÇÕES PARA PROVA DE SONDAGEM
Período de inscrição
A partir de 16 de setembro de 2019.
Locais e horários para inscrição
Na secretaria do Mopi infantil, na Rua Almirante Cóchrane, 66. Das 7h30 às 18h30.
Documentos necessários para inscrição na prova de sondagem
●

Cópia da certidão de nascimento;

●

Declaração de escolaridade;

●

Último boletim escolar.

3- CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE SONDAGEM
●
●
●

O material pedagógico necessário para a realização da prova será fornecido pelo Mopi;
Não será permitido o uso de telefones celulares ou aparelhos eletrônicos durante a
avaliação;
Durante a prova, o Mopi oferecerá um lanche ao candidato.

Do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental I
Séries

Áreas

Data

Horários Local

23/set

8h30
ou 14h

Duração

2º ano
3º ano

- Linguagens

4º ano

- Matemática

(Língua Portuguesa, Produção Textual e Inglês)

Rua
Almirante
Cóchrane, 66 Tijuca

2 horas

5º ano
Após a prova de sondagem do dia 23/09, outras serão aplicadas semanalmente. Pedimos que
entre em contato com a secretaria da escola 2204-7300 para confirmar a próxima data.
Ensino Fundamental II (do 6º ano ao 9º ano)
Séries

Áreas

Data

Horários

Local

Duração

6º ano
7º ano

- Linguagens

8º ano

- Matemática

(Língua Portuguesa, Produção Textual e Inglês)

23/set

14h

Rua Marquês de
Valença, 141 - 4 horas
Tijuca

9º ano
Após a prova de sondagem do dia 23/09, outras serão aplicadas semanalmente. Pedimos que
entre em contato com a secretaria da escola 2204-7300 para confirmar a próxima data.
Ensino Médio
Séries

Áreas

Data

1ª série

- Linguagens
- Matemática
- Ciências da Natureza
- Ciências Humanas

23/set

2ª série
3ª série

Horários

14h

Local
Rua Marquês de
Valença, 141 Tijuca

Após a prova de sondagem do dia 23/09, outras serão aplicadas semanalmente. Pedimos que
entre em contato com a secretaria da escola 2204-7300 para confirmar a próxima data.

Duração

5h30

4- RECURSOS E CRITÉRIOS AVALIATIVOS
Ensino Fundamental I (2º ao 5º anos) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos)
Avaliação quantitativa:
O conteúdo programático das disciplinas encontra-se na seção "Documentos", no site do
Mopi (http://www.mopi.com.br/download/), de acordo com a série do candidato. Pelo fato de as
provas serem duplamente corrigidas por equipe especializada, não haverá revisão das
mesmas.
Avaliação qualitativa:
Análise de informações com o objetivo de verificar a sintonia da família com os princípios
pedagógicos do Mopi, por meio de dinâmica a ser realizada com os responsáveis no dia da
avaliação do aluno.
Ensino Médio
Avaliação quantitativa:
Prova Interdisciplinar (valendo 80 pontos):
60 questões (candidatos à 1ª série) ou 80 questões (candidatos à 2ª e à 3ª séries) de múltipla
escolha, distribuídas em: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. O
conteúdo programático das disciplinas encontra-se na seção "Documentos", no site do Mopi
(http://www.mopi.com.br/download/), de acordo com a série do candidato.
Redação (valendo 20 pontos)

Avaliação qualitativa:
Análise de informações com o objetivo de verificar a sintonia da família com os princípios
pedagógicos do Mopi, por meio de entrevista com o candidato e seus responsáveis no dia da
avaliação do aluno.

5- DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
Em até cinco dias úteis após a realização da prova, entraremos em contato individualmente
com cada família para a divulgação dos resultados . O candidato/responsável receberá um
resumo avaliativo de desempenho, que será detalhado presencialmente.

6- MATRÍCULA
Local
Secretaria do Mopi Tijuca: Rua Almirante Cóchrane, 66.
Datas e horários
O prazo para a matrícula é de até 48h após a comunicação do resultado da prova, das 7h30 às
18h30

Documentos para matrícula
●

Cópia da certidão de nascimento;

●

Atestado médico (aptidão para prática de educação física);

●

Tipagem sanguínea;

●

Prescrição médica com assinatura e CRM do médico (em caso de necessidade de
administração de medicação dentro do horário escolar);

●

Cópia da carteira de identidade do aluno, obrigatória a partir de 16 anos;

●

Declarações de escolaridade e adimplência da escola anterior;

●

Histórico escolar original;

●

Cópia da carteira de identidade dos responsáveis;

●

Cópia do CPF dos responsáveis;

●

Cópia do comprovante de residência dos responsáveis.

