EDITAL 2018
PROCESSO SELETIVO
ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ao 9º ano

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo –
SESI-DR/ES, faz saber aos interessados que serão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo de novos alunos para o Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) nas
Escolas da Rede SESI de Educação do Espírito Santo, no período de 04/09/2017 a
09/10/2017, visando o preenchimento de vagas, com as especificações a seguir
relacionadas:
1 – DO OBJETIVO
1.1 O Processo Seletivo tem como objetivo o preenchimento de vagas
disponíveis para o Ensino Fundamental (2º ao 9º ano), nas escolas da Rede
SESI de Educação, conforme disponibilidade existente para candidatos que
estejam cursando ou que tenham concluído o ano escolar anterior ao
pleiteado no ato da inscrição.
2 – DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição do candidato implicará ciência e aceitação das condições
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2 A participação no Processo Seletivo não significa garantia de matrícula.
2.3 Participarão do Processo Seletivo de que trata este Edital, as escolas da Rede
SESI de Educação do Espírito Santo relacionadas no ANEXO I.
2.4 A inscrição será realizada pelo site: sesi-es.org.br
2.4.1 A Rede SESI de Educação não se responsabiliza pelo preenchimento
incorreto da ficha de inscrição e, caso a inscrição seja realizada para ano
escolar que não seja compatível com a vaga pleiteada, o candidato será
eliminado.
2.4.2 Caso as informações declaradas no ato da inscrição não forem
comprovadas no ato da matrícula, por meio da apresentação de
documentos, a matrícula será indeferida.
2.4.3 Caso as informações declaradas no ato da inscrição, de Trabalhador da
Indústria, não forem comprovadas no ato da matrícula, por meio da
apresentação de documentos, a matrícula não poderá ser efetivada.
2.5 Idades de referência para matrícula no Ensino Fundamental:
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2.5.1 Considera-se a seguinte referência para a definição dos anos dos
estudantes nos anos iniciais de escolaridade.
Nomenclatura
2º ano – Ensino Fundamental
3º ano – Ensino Fundamental
4º ano – Ensino Fundamental
5º ano – Ensino Fundamental
6º ano – Ensino Fundamental
7º ano – Ensino Fundamental
8º ano – Ensino Fundamental
9º ano – Ensino Fundamental

Idade
7 anos completos até 31/03/2018
8 anos completos até 31/03/2018
9 anos completos até 31/03/2018
10 anos completos até 31/03/2018
11 anos completos até 31/03/2018
12 anos completos até 31/03/2018
13 anos completos até 31/03/2018
14 anos completos até 31/03/2018

2.6 Somente serão aceitas as inscrições feitas nos prazos estabelecidos, devendo os
responsáveis pelo candidato seguir os procedimentos indicados neste Edital.
2.7 O candidato poderá se inscrever em um único Processo Seletivo para apenas
uma escola da Rede SESI de Educação do Espírito Santo.
2.8 A efetivação da matrícula de candidatos que cursaram etapas da educação
básica em outro país está condicionada à análise de vida escolar pela equipe
pedagógica e direção da escola SESI/ES.
2.9 Caso o candidato já tenha estudado nas escolas da Rede SESI de Educação do
Espírito Santo e conste em nossos registros o histórico disciplinar incompatível
com o Regimento Escolar vigente e/ou inadimplência, a efetivação da matrícula
será submetida à equipe pedagógica e direção da escola para deferimento ou
indeferimento.
3 – DOS ATENDIMENTOS
3.1 O candidato com deficiência deverá especificar no formulário de inscrição o
tipo de deficiência.
3.2 Considera-se deficiência:
 Transtorno global do desenvolvimento;
 Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD);
 Deficiência (Física, Auditiva, Visual, Intelectual e Múltiplas).
3.3 O responsável pelo candidato que necessitar de atendimento especializado
e/ou específico para a realização da avaliação, deverá após a efetivação da
inscrição, entrar em contato com a Comissão do Processo Seletivo da
escola (números dos telefones das escolas no ANEXO I) para a qual está se
inscrevendo, para agendamento de entrevista para análise de possíveis
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adequações e/ou adaptações necessárias para a execução da prova. Nesta
reunião, o responsável pelo candidato deverá apresentar laudo médico atual
(cópia e original) nos casos em que se fizer necessário.
3.4 O atendimento diferenciado no Processo Seletivo está condicionado à
análise da entrevista com a Comissão do Processo Seletivo.
3.5 A comissão do Processo Seletivo será designada pela Direção Escolar.
3.6 A ausência da formalização das condições previstas no item 3.3, inviabiliza
o recurso após a aplicação da avaliação.
3.7 O candidato que não desempenha atividades aos sábados, por motivo de
crença religiosa, deverá comparecer no dia da avaliação (22 de outubro de
2017 - domingo) em horário único (8h às 11h).
6.1 Todos os candidatos previstos no item 3.7 das escolas Sesi da Grande
Vitória, farão a avaliação em um único local, no CAT José Tarquínio da
Silva - escola SESI de Jardim da Penha (endereço no ANEXO I).
6.2 Os candidatos previstos no item 3.7 das escolas Sesi do interior do estado,
farão a avaliação na escola na qual foram inscritos (endereço no ANEXO
I).
4 – DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS
4.1 As vagas serão ofertadas por escola conforme ANEXOS II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X e XI.
5 – DAS ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
5.1 Os candidatos deverão apresentar-se com antecedência de 30 minutos ao
local de realização da avaliação portando:


Comprovante de Inscrição impresso; e,



Cópia de Certidão de Nascimento.
5.2 Os candidatos do 2º ao 4º ano do Ensino Fundamental deverão utilizar lápis
e borracha para a realização da avaliação.
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5.3 Os candidatos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental deverão utilizar
caneta esferográfica de tinta na cor preta, fabricada em material
transparente, para o preenchimento do cartão resposta.
5.4 A aplicação da avaliação seguirá a organização apresentada no quadro abaixo:
TURNO

HORÁRIO DE
INÍCIO

ANOS
ESCOLARES

1º turno

Das 8h às 11h

2º ao 5º ano

2º turno

Das 13h às 16h

6º ao 9º ano

5.5 O candidato somente poderá iniciar a avaliação após autorização do
aplicador/fiscal de sala.
5.6 O candidato não poderá entregar a avaliação antes de 30 minutos do início da
aplicação.
5.7 Durante a aplicação da avaliação o candidato não poderá, sob pena de
eliminação:
5.7.1 Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros
participantes.
5.7.2 Portar caneta de material não transparente, livros, manuais, impressos,
anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares,
smartphones, tablets, ipods, pen drives, mp3 ou similar, gravadores,
relógios, alarmes de qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador
ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.
5.7.3 Utilizar óculos escuro, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.
5.7.4 Portar armas ou objetos cortantes de qualquer espécie.
5.8 O fiscal de sala solicitará a presença de um representante da Comissão de
Processo Seletivo, caso identifique utilização de instrumentos ou objetos não
autorizados ou conduta inadequada do candidato, registrando na folha de
ocorrência o fato ocorrido e tomando demais providências que se fizerem
necessárias.
5.9 O representante da Comissão de Processo Seletivo terá autonomia para
desclassificar o candidato que incidir em faltas previstas nos subitens do
item 5.7.
5.10

Os fiscais de sala não se responsabilizarão pela guarda de objetos.
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5.11
O candidato não poderá deixar o local portando o caderno de
avaliação.
5.12

Não haverá segunda chamada de avaliação.

5.13
A avaliação terá duração de 3h (três horas) contadas a partir da
autorização do aplicador/fiscal de sala para início da avaliação.
5.14
Não haverá prorrogação do tempo previsto para realização da
avaliação em razão de afastamento do candidato da sala de avaliação; para
preenchimento de cartão-resposta; ou por quaisquer outros motivos, que
não autorizados pela Comissão do Processo Seletivo, solicitados pelo
candidato.
5.15
Para os candidatos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, somente
serão considerados para efeito de correção, o cartão-resposta preenchido
com caneta esferográfica de tinta preta, sem emendas ou rasuras.
5.16
Na hipótese de ser anulada alguma questão por erro de elaboração ou
de impressão, o seu valor em pontos será computado a favor do candidato.
5.17
Será considerado AUSENTE o candidato do 2º ao 4º ano do Ensino
Fundamental cujo responsável legal não apresentar os documentos
listados no item 5.1 e não assinar a lista de presença.
5.18
Será considerado AUSENTE o candidato do 5º ao 9º ano do Ensino
Fundamental que não apresentar os documentos listados no item 5.1 e não
assinar a lista de presença.
5.19
Será desclassificado o candidato do 5º ao 9º ano do Ensino
Fundamental que não assinar e/ou não preencher o cartão-resposta.
6 – DA ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO
6.1 A avaliação será constituída por:
a) 10 questões de Língua Portuguesa; e,
b) 10 questões de Matemática.
6.2 Os conteúdos que serão contemplados na avaliação de Língua Portuguesa
e Matemática serão disponibilizados no ANEXO XIII.
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7 – DA APURAÇÃO DAS NOTAS DE APROVEITAMENTO
7.1 Para os candidatos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, a nota de
aproveitamento será apurada a partir da soma da pontuação obtida pelo
candidato nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática, desde que
não zere nenhuma das avaliações.
8 – DA CLASSIFICAÇÃO – VAGAS EXISTENTES
8.1 A matricula está condicionada ao número de vagas existentes na escola e à
aceitação do turno que será informado no ato da matrícula.
8.2 Para a composição das turmas serão obedecidas as seguintes porcentagens:
a) Turmas totalmente novas:
 60% das vagas serão destinadas aos candidatos dependentes de
trabalhadores da indústria que obtiverem as melhores notas, classificadas em
ordem decrescente de valor.
 40% das vagas serão destinadas aos candidatos da comunidade em geral que
obtiverem as melhores notas, classificadas em ordem decrescente de valor.
b) Turmas já existentes:
 As vagas existentes serão distribuídas conforme percentual de alunos da
mesma categoria das turmas já existentes.
8.3 Caso o número de candidatos aprovados dependentes de trabalhadores da
indústria seja insuficiente para o preenchimento das vagas disponibilizadas,
as vagas serão destinadas aos candidatos da comunidade que obtiverem as
melhores notas, classificadas em ordem decrescente de valor.
8.4 O candidato que obtiver zero em uma das avaliações será automaticamente
desclassificado.
8.5 Após o preenchimento das vagas, existindo ainda candidatos aprovados,
estes serão considerados suplentes, utilizando como critério de
classificação a categoria (dependente de trabalhadores da indústria e
comunidade) e notas.
9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
a)

Primeiro: o candidato que apresentar a MAIOR NOTA DE APROVEITAMENTO
em Língua Portuguesa;
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b)

Segundo: o candidato que apresentar a MAIOR NOTA DE
APROVEITAMENTO em Matemática;

c)

Terceiro: o candidato que apresentar maior idade.

d)

Se ainda persistir o empate, por ordem de inscrição.

10– DA DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS
10.1
A relação dos classificados será afixada na secretaria da escola na
data especificada no cronograma (Item 11.2) e no site sesi-es.org.br.
10.2
Os resultados do Processo Seletivo 2018 não serão divulgados por
outros meios de publicação ou instrumentos similares que não o explicitado
neste Edital.
10.3
A escola se reserva ao direito de não abrir turmas com número de
matriculados inferior ao mínimo estipulado para cada ano escolar conforme
relação de número de alunos por turma especificada no ANEXO XII.
11– DO CALENDÁRIO
11.1
A escola se reserva ao direito de alterar datas, horários e locais de
avaliação desde que divulgado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
úteis no site sesi-es.org.br e por comunicados afixados nas secretarias das
escolas do SESI constantes no ANEXO I deste Edital.
11.2 Cronograma:
Item
ITEM
Período de inscrições
Período de entrevistas com a Comissão de
Processo Seletivo

Data
De 04/09/2017 a 09/10/2017
Durante o período de inscrição
até 11/10/2017

Aplicação da avaliação de seleção
Aplicação da avaliação aos candidatos
sabadistas
Divulgação dos resultados
Matrícula Nova
Convocação de Suplentes

21/10/2017 (Sábado)

12 – DA MATRÍCULA
7

22/10/2017 (Domingo)
08/11/2017
A partir de 13/11/2017
A partir de 27/11/2017
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12.1
A matrícula dos candidatos será efetivada segundo classificação,
número de vagas e turno informado no ato da matrícula.
12.2
A matrícula não será efetivada caso a declaração de transferência ou o
histórico escolar apresentado ateste retenção do candidato em ano escolar
anterior ao ano escolar pretendido.
12.3
A matrícula não será efetivada caso a declaração de transferência ou o
histórico escolar apresentado ateste aprovação do candidato em regime de
progressão parcial no ano escolar anterior ao ano escolar pretendido.
12.4
O cancelamento da matrícula é prerrogativa da escola, caso seja
apurada qualquer irregularidade na documentação ou quaisquer outras
limitações impeditivas do candidato aprovado no Processo Seletivo.
12.5
A convocação para matrícula de candidato suplente ocorrerá conforme
estabelecido no item 11.2 deste Edital.
12.6
A listagem de candidatos suplentes tem validade durante o primeiro
trimestre do ano letivo de 2018.
12.7
Caso haja desistência de candidatos aprovados no Processo Seletivo e
convocados para a matrícula, será chamado o próximo candidato aprovado
conforme critérios de classificação estabelecidos neste Edital.
12.8
Perderá o direito à vaga o candidato cujo responsável não se
apresentar no período estipulado para a matrícula, munido de TODOS os
documentos definidos no item 13.1 e/ou 13.2 deste Edital, com
disponibilização imediata da vaga para outro candidato.
13 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA
13.1 O responsável pelo candidato aprovado no Processo Seletivo e convocado
deverá apresentar à Secretaria Escolar na data de matrícula definida pela
escola, os seguintes documentos:
 01 Foto 3x4 atual do candidato;
 Cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade do candidato;
 Cópia de Identidade e CPF dos responsáveis legais e do responsável
financeiro;
 Cópia do comprovante de residência recente (preferencialmente de contas que
são entregues pelos Correios);
 Ficha de transferência escolar original;
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 Histórico Escolar Original ou Declaração de escolaridade original;
 Declaração de quitação do ano anterior (caso o candidato venha de escola
particular).
13.2 Documentação de comprovação do Trabalhador da Indústria (quando for o
caso):
 Carteirinhas atualizadas do Sesi - principalmente do responsável legal e do
aluno.
 Carteira profissional assinada por empresa industrial de um dos responsáveis
legais pelo aluno (pai/mãe/cônjuge).
 Os três últimos contracheques dos responsáveis legais pelo aluno
(pai/mãe/cônjuge), ou declaração da empresa com rendimento mensal.
 Comprovante emitido pelo INSS (perícia médica ou carta de concessão),
quando em gozo de benefício previdenciário ou acidentário.
13.3
A matrícula efetuada com declaração de escolaridade estará vinculada
à assinatura de Termo de Compromisso. Será cancelada a matrícula do
aluno que não apresentar o histórico escolar original 15 dias após a data de
emissão da declaração de escolaridade da unidade de origem.
13.4
A matrícula é considerada efetivada quando o responsável legal pelo
candidato apresenta toda a documentação solicitada pela escola, assina a
Ficha de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
além do comprovante de quitação do Boleto de Matrícula.
14

– DO BENEFÍCIO PARA DEPENDENTES DE TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA
14.1
Os candidatos matriculados que detenham a qualidade de
dependentes de trabalhadores da indústria, serão contemplados com
desconto nas mensalidades do ano letivo corrente, conforme tabela de taxas
da unidade escolar.
14.2
Os descontos concedidos pela Rede SESI de Educação do Espírito
Santo não serão cumulativos.

15– DOS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS
15.1
A Comissão de Processo Seletivo terá amplos poderes para
orientação, apuração, divulgação e fiscalização do Processo Seletivo.
15.2
Alunos já matriculados e frequentes em qualquer unidade da Rede
SESI de Educação do Espírito Santo não poderão se inscrever no Processo
9
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Seletivo. Caso queiram se transferir para outra unidade da Rede SESI de
Educação do Espírito Santo, deverão procurar a Secretaria da Escola em
que estiver matriculado, no período de rematrícula e solicitar a transferência.
A transferência fica condicionada à existência de vaga na escola pretendida.
15.3
Será DESCLASSIFICADO o candidato que, após a realização das
avaliações, se retirar levando consigo o caderno de avaliação.
15.4
Será DESCLASSIFICADO o candidato que se inscrever em mais de
um Processo Seletivo para o mesmo ano letivo, nas escolas da Rede SESI
de Educação do Espírito Santo.
15.5

Não será concedida cópia da avaliação.

15.6
Os resultados divulgados não serão passíveis de recurso por parte dos
candidatos/responsáveis.
15.7
Toda documentação do processo de seleção será de propriedade da
Comissão de Processo Seletivo que realizará o descarte em março de 2019.
15.8
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo
Seletivo e homologados pela Direção Escolar.
16 – DO PRAZO DE VALIDADE E DIVULGAÇÃO
16.1
Este Edital entra em vigor nesta data e será divulgado nas escolas da
Rede SESI de Educação constantes no ANEXO I deste Edital, tendo
validade para o ano letivo de 2018.

Vitória, 14 de agosto de 2017

LUIS CARLOS DE SOUZA VIEIRA
Superintendente
SESI-DR/ES
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ANEXO I
RELAÇÃO DE ESCOLAS DO SESI/ES VINCULADAS AO PROCESSO SELETIVO
CIDADE

ESCOLA

CAT Hélcio Rezende
Dias
(Sesi Araçás)
CAT Arlethe
2. Vila Velha
Zorzanelli Buaiz
(Sesi Cobilândia)
CAT Ind. Arnaldo
Magalhães Filho
2. Cariacica
(Sesi Porto de
Santana)
CAT Bárbara
4. Cariacica
Monteiro Lindenberg
(Sesi Campo Grande)
CAT José Meira
5. Vitória
Quadros
(Sesi Maruípe)
CAT José Tarquínio
da Silva
6. Vitória
(Sesi Jardim da
Penha)
CAT Laura
7. Laranjeiras
Nascimento Loureiro
(Sesi Laranjeiras)
CAT Jones dos
8. Cachoeiro de
Santos Neves
Itapemirim
(Sesi Cachoeiro de
Itapemirim)
Centro de Educação
9. Colatina
Básica Raul Giuberti
(Sesi Colatina)
CAT Eurico de Aguiar
10. Linhares
Salles
(Sesi Linhares)
1. Vila Velha

TELEFONE

ENDEREÇO

(27) 3399-5800 Polo Empresarial Novo México, nº 2.615
(27) 3399-5803 Vila Velha – ES
(27) 3326-4156 Rua Japeri, 201, Cobilândia
(27) 3326-1971 Vila Velha/ES
(27) 3336-4573 Rua do Sesi, nº 267 , Porto de Santana
(27) 3336-2931 Cariacica/ES
(27) 3336-6738 Rua Viana, nº 325, Vila Capixaba (27) 3336-9659 Cariacica/ES
(27) 3134-9300 Rua José Mota Fraga, 480, Maruípe
(27) 3134-9305 Vitória/ES
(27) 3334-7300

Rua Tupinambás, nº 240, Jardim da
Penha, Vitória/ES

(27) 3328-3884 Av. Eldes Scherrer Souza, 96, Civit II
(27) 3328-3896 Laranjeiras - Serra/ES
(28) 3521-3668

Rua Domingos Alcino Dadalto, s/n°, Monte
Cristo - Cachoeiro de Itapemirim/ES

(27) 3722-5070 Rodovia do Café, Km 2, s/nº, São Silvano,
(27) 3721-3788 Colatina/ES
(27) 3264-1310 Av. Filogônio Peixoto, nº 396, Aviso,
(27) 3264-1591 Linhares/ES
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ANEXO II
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT HÉLCIO REZENDE DIAS - (SESI ARAÇÁS)
TOTAL
ANO ESCOLAR
DE
VAGAS
2º ano
04
Ensino
3º ano
02
Fundamental
4º ano
05
Anos Iniciais
5º ano
6º ano
07
Ensino
7º ano
Fundamental
8º ano
Anos Finais
9º ano
ANEXO III
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT ARLETHE ZORZANELLI BUAIZ - (SESI COBILÂNDIA)
TOTAL
ANO ESCOLAR
DE
VAGAS
2º ano
Ensino
3º ano
Fundamental
4º ano
14
Anos Iniciais
5º ano
06
6º ano
13
Ensino
7º ano
10
Fundamental
8º ano
05
Anos Finais
9º ano
14
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ANEXO IV
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT IND. ARNALDO MAGALHÃES FILHO - (SESI PORTO DE SANTANA)
TOTAL
ANO ESCOLAR
DE
VAGAS
2º ano
Ensino
3º ano
Fundamental
4º ano
06
Anos Iniciais
5º ano
6º ano
05
Ensino
7º ano
Fundamental
8º ano
Anos Finais
9º ano

03

ANEXO V
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT BÁRBARA MONTEIRO LINDENBERG - (SESI CAMPO GRANDE)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
06

3º ano

10

4º ano

16

5º ano

20

6º ano

18

7º ano

07

8º ano

16

9º ano

15

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais

ANEXO VI
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ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT JOSÉ MEIRA QUADROS - (SESI MARUÍPE)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
01

3º ano

01

4º ano

13

5º ano

08

6º ano

19

7º ano

16

8º ano

-

9º ano

02

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais

ANEXO VII
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT JOSÉ TARQUÍNIO DA SILVA - (SESI JARDIM DA PENHA)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
34

3º ano

-

4º ano

04

5º ano
6º ano

02
-

7º ano

-

8º ano

-

9º ano

16

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais
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ANEXO VIII
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT LAURA NASCIMENTO LOUREIRO - (SESI LARANJEIRAS)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
-

3º ano

-

4º ano

9

5º ano

-

6º ano
7º ano

12
-

8º ano

-

9º ano

-

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais

ANEXO IX

ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT JONES DOS SANTOS NEVES - (SESI CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
-

3º ano

-

4º ano

01

5º ano

06

6º ano

15

7º ano

06

8º ano

10

9º ano

12

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais
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ANEXO X
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA RAUL GIUBERTI - (SESI COLATINA)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
05

3º ano

10

4º ano

06

5º ano

05

6º ano

32

7º ano

-

8º ano

12

9º ano

12

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais

ANEXO XI
ESTIMATIVA DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO
CAT EURICO DE AGUIAR SALLES - (SESI LINHARES)

2º ano

TOTAL DE
VAGAS
-

3º ano

-

4º ano

24

5º ano

02

6º ano

24

7º ano

02

8º ano

06

9º ano

13

ANO ESCOLAR
Ensino
Fundamental
Anos Iniciais

Ensino
Fundamental
Anos Finais
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ANEXO XII
NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA
Nível de Ensino

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

Nível de Ensino

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS

2º ANO

Número mínimo de alunos em
sala
25

3º ANO

25

4º ANO

30

5º ANO

30

Ano Escolar

Número mínimo de alunos em
sala

6º ANO

35

7º ANO

35

8º ANO

35

9º ANO

35

Ano Escolar
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ANEXO XIII
CONTEÚDOS CONTEMPLADOS NA AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA



Língua
Portuguesa




Matemática





Língua
Portuguesa 

Matemática



2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação textual:
o Localizar informações explícitas em textos narrativos
o Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
o Intencionalidade
o Linguagem verbal e não verbal
Conhecimentos linguísticos:
o Alfabeto
o Ordem alfabética
Conjunto dos Números Naturais:
o Contagem até 50
o Sequências numéricas
o Números em contexto social
o Situações-problema envolvendo adição e subtração
Geometria Plana: quadrado, retângulo, triângulo e círculo
Análise de dados: interpretação de gráficos e tabelas.
3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação Textual:
o Localizar informações explícitas em textos narrativos
o Intencionalidade
o Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
o Identificar o tema central de um texto
o Linguagem verbal e não verbal
Conhecimentos linguísticos:
o Alfabeto
o Ordem alfabética
o Letras maiúsculas e minúsculas
o Nomes próprios
Conjunto dos Números Naturais:
o Contagem até 100
o Sequências numéricas
o Propriedades do sistema de numeração decimal
o Dezenas, unidades e centenas
o Composição e decomposição de números
o Situações-problema envolvendo adição e subtração
18
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4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação Textual:
o Textos narrativos – características estruturais
o Coesão textual
o Intencionalidade
o Localizar informações explícitas.
o Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
o Identificar o tema central de um texto
o Linguagem verbal e não verbal
Conhecimentos linguísticos:
o Tipos de Frases
o Substantivos
o Sinônimos e antônimos
o Pontuação
o Tonicidade
Conjunto dos Números Naturais:
o Números até 4 dígitos
o Propriedades do sistema decimal de numeração
o Valor posicional
o Composição e decomposição,
o Situações-problema envolvendo as quatro operações
fundamentais
Geometria Plana: quadrado, retângulo, losango, triângulo e
círculo
Geometria Espacial:
o Figuras espaciais
o Localização e movimentação de pessoas e objetos no
espaço
Análise de dados: interpretação de gráficos e tabelas.



5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação Textual:



Língua
Portuguesa




Matemática




Língua

Geometria Plana: quadrado, retângulo, triângulo e círculo
Geometria Espacial:
o Figuras espaciais
o Localização e movimentação de pessoas e objetos no
espaço
Análise de dados: interpretação de gráficos e tabelas.
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Portuguesa


Matemática








o Textos narrativos – características estruturais
o Textos jornalísticos – características estruturais
o Coesão textual
o Intertextualidade
o Relações entre as partes do texto
o Localizar informações explícitas.
o Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
o Identificar o tema central de um texto
o Variação linguística
o Linguagem verbal e não verbal
Conhecimentos linguísticos:
o Artigos
o Substantivos
o Adjetivos
o Acentuação
o Pontuação
o Sinônimos e antônimos
o Tonicidade
Conjunto dos Números Naturais:
o Números até 4 dígitos
o Propriedades do sistema decimal de numeração
o Valor posicional
o Composição e decomposição
o Situações-problema envolvendo as quatro operações
fundamentais
Geometria Plana: quadrado, retângulo, losango, triângulo e
círculo
Geometria Espacial:
o Figuras espaciais
o Localização e movimentação de pessoas e objetos no
espaço
Sistemas de Medidas
o Tempo
o Comprimento
o Massa
o Volume
o Capacidade
o Temperatura
o Superfície
o Sistema monetário
20
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Língua
Portuguesa

Matemática










Números Racionais
o Situações-problema envolvendo números racionais em sua
forma fracionária e decimal
Análise de dados: interpretação de gráficos e tabelas
6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação Textual:
o Textos narrativos – características estruturais
o Textos jornalísticos – características estruturais
o Relações entre as partes de um texto.
o Intertextualidade
o Coesão textual
o Coerência textual
o Localizar informações explícitas.
o Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
o Identificar o tema central de um texto
o Variação linguística
Conhecimentos linguísticos:
o Substantivos
o Artigos
o Adjetivos
o Pronomes Pessoais
o Verbos
o Concordância nominal e verbal
o Acentuação
o Pontuação
Conjunto dos Números Naturais:
o Números até 5 dígitos
o Propriedades do sistema decimal de numeração
o Valor posicional
o Composição e decomposição
o Situações-problema envolvendo as quatro operações
fundamentais
Geometria Plana: quadrado, retângulo, losango, triângulo e
círculo
Geometria Espacial:
o Figuras espaciais
o Localização e movimentação de pessoas e objetos no
espaço
Sistemas de Medidas:
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Língua
Portuguesa


Matemática



o Tempo
o Comprimento
o Massa
o Volume
o Capacidade
o Temperatura
o Superfície
o Sistema monetário
Números Racionais:
o Situações-problema envolvendo números racionais em sua
forma fracionária, decimal e de porcentagem.
Análise de dados: interpretação de gráficos e tabelas.

7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação Textual
o Textos narrativos – características estruturais
o Textos jornalísticos – características estruturais
o Relações entre as partes do texto
o Intertextualidade
o Intencionalidade
o Coesão textual
o Coerência textual
o Identificar o tema central de um texto
o Localizar informações explícitas
o Inferência
o Variação linguística
o Linguagem verbal e não verbal
o Referenciação
Conhecimentos linguísticos:
o Substantivos
o Artigos
o Adjetivos
o Verbos
o Advérbios
o Concordância nominal e verbal
o Acentuação
o Pontuação
Números Naturais:
o Operações Fundamentais
o Múltiplos
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Língua
Portuguesa

Matemática







o Divisores
o MMC
o Divisibilidade.
Números Racionais:
o Operações com números decimais
o Fração e porcentagem
o Expressões numéricas.
Sistema métrico Decimal
Área e Perímetros das figuras planas
Tratamento da Informação: Análise de tabelas e Gráficos.
8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação textual:
o Textos narrativos – características estruturais
o Textos jornalísticos – características estruturais
o Relações entre as partes do texto
o Intertextualidade
o Intencionalidade
o Coesão textual
o Coerência textual
o
Inferência
o
Variação linguística.
o
Linguagem verbal e não verbal
o
Referenciação
Conhecimentos linguísticos:
o Substantivos
o Adjetivos
o Artigos
o Pronomes
o Preposições
o Advérbios
o Interjeições
o Concordância verbal
o
Concordância nominal
o
Termos essenciais da oração
o
Acentuação
o
Pontuação
Conjunto dos Números Inteiros
Conjunto dos Números Racionais
Expressões numéricas
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Língua



Portuguesa

Matemática





Razão, Proporção, Regra de três e Médias
Equações
Sistemas lineares
Tratamento da Informação: Análise tabelas e
gráficos/Porcentagem

9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL
Interpretação textual:
o
Textos narrativos – características estruturais
o
Textos jornalísticos – características estruturais
o
Relações entre as partes do texto
o
Intertextualidade
o
Intencionalidade
o
Coesão textual
o
Coerência textual
o
Inferência
o
Referenciação
o
Variação linguística
o
Linguagem verbal e não verbal
Conhecimentos linguísticos:
o
Verbos
o
Advérbios
o
Pronomes
o
Conjunções
o
Concordância nominal
o
Concordância verbal
o
Termos essenciais da oração
o
Período simples
o
Período composto
o
Recursos expressivos da língua
o
Acentuação
o
Pontuação
o
Polissemia
Números Racionais:
o
Operações com números decimais
o
Fração e porcentagem
o
Expressões numéricas
Cálculo Algébrico:
o
Operações com monômios e Polinômios
o
Produtos Notáveis
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o
Fatoração
o
Equações de 1° grau
o
Sistemas de 1° grau
Geometria Plana
o
Segmento, Ponto, Reta
o
Ponto Médio de um Segmento
o
Retas Paralelas Cortadas por uma transversal
o
Área e Perímetros das figuras planas
o
Triângulos
Geometria Espacial:
o Volume do cubo
o
Bloco retangular
o
Análise de dados: interpretação de gráficos e tabelas.
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