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Calendário
É responsabilidade exclusiva do candidato e dos pais informar-se sobre
calendário, inscrições, convocações para as provas, locais de exame e listas
de convocados para matrícula, bem como sobre todas as etapas e
procedimentos para matrícula virtual.
Todas as quatro etapas do Processo de Admissão são eliminatórias.
Em 2021, teremos até 150 vagas disponíveis para os alunos ingressantes no
6º ano.
O número de vagas para as INSCRIÇÕES este ano será limitado. Quando
atingirmos 3500 candidatos, as inscrições serão encerradas.
Durante e depois do Processo de Admissão, não serão aceitos pedidos de
revisão de notas ou verificação de provas, nem serão dadas informações
sobre a classificação dos inscritos.
INSCRIÇÃO
11/03/2020 (quarta-feira)
Início das inscrições para o
Processo de Admissão. A inscrição
será feita através de um
formulário,
que
será
disponibilizado por meio de um
link em nosso site. Ao finalizar o
preenchimento
dos
dados
requeridos, deve-se enviar um
vídeo, no qual o candidato falará
um pouco sobre si mesmo,
seguindo o roteiro que está
disponível na página 6.
28/06/2020 (domingo)
Término do período de inscrições
para o Processo de Admissão
2020/2021.

PROVA
17/07/2020 (sexta-feira)
Divulgação dos locais de prova
para os aprovados na primeira
etapa.
02/08/2020 (domingo)
Prova das disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática do
Processo de Admissão.
HORÁRIO DA PROVA
Abertura dos portões das escolas:
8h
Fechamento dos portões e início
da aplicação da prova: 9h
Término da prova: 11h30

3

DINÂMICA

ENTREVISTA DOMICILIAR

17/08/2020 (segunda-feira)
Divulgação dos aprovados na
prova. As dinâmicas serão
realizadas em grupos e haverá dias
específicos para comparecer na
escola Germinare.

30/10/2020.(sexta-feira)
Divulgação dos aprovados na
vivência.

20/08/2020 (quinta-feira)
Início do período das dinâmicas.
05/09/2020 (sábado)

07/11/2020 (sábado)
Os pais e os candidatos
convocados para a entrevista
domiciliar participarão de uma
reunião na escola Germinare.
09/11/2020 (segunda-feira)

Fim do período das dinâmicas.

Início do período de entrevistas
domiciliares.

VIVÊNCIA

11/12/2020 (sexta-feira)

11/09/2020 (sexta-feira)

Fim do período de entrevistas
domiciliares.

Divulgação dos aprovados na
dinâmica. As vivências serão
realizadas em grupos, e haverá
dias específicos para comparecer
na escola Germinare.
15/09/2020 (terça-feira)
Início do período das vivências.
28/10/2020 (quarta-feira)
Fim do período das vivências.

18/12/2020 (sexta-feira)
Divulgação dos resultados finais.
MATRÍCULAS
A matrícula para todos os
candidatos classificados ocorrerá
durante o mês de janeiro na
escola Germinare.

4

Seção Inscrições
INSCRIÇÕES
PERÍODO DE INCRIÇÕES
O período das inscrições para o Processo de Admissão ocorrerá do dia
11/03/2020 ao 28/06/2020.

INFORMAÇÕES GERAIS
A inscrição será feita através do preenchimento de um formulário, que será
disponibilizado por meio de um link em nosso site
www.escolagerminare.org.br.
É imprescindível que o candidato tenha RG e CPF para realizar o cadastro.
Ao finalizar o preenchimento dos dados requeridos, deve-se enviar um
vídeo, no qual o candidato falará um pouco sobre si mesmo, seguindo o
roteiro abaixo.

ROTEIRO DO VÍDEO
1. Qual o seu nome completo?
2. Qual a sua idade?
3. Com quem você mora?
4. Por que você quer estudar na escola Germinare?
5. Como você se imagina daqui a 20 anos?
6. Qual o seu maior sonho?

ORIENTAÇÕES PARA O VÍDEO
• O vídeo deve ter a duração de até 1 minuto;
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• O nome do arquivo do vídeo deve seguir o formato:
1º. Coloque o nome e o sobrenome;
2º. Coloque após o traço o CPF.
• O vídeo deve exibir de forma nítida o rosto do candidato;
• Para obter melhor qualidade na gravação, procure um local com boa
iluminação e que seja silencioso, para que não haja interrupção e ruídos;
• No caso dos smartphones, não use a câmera frontal (“câmera de selfie”),
utilize a câmera traseira na horizontal.
Caso o candidato/família tenha dificuldade na realização do
vídeo/inscrição, poderá entrar em contato com a escola Germinare, das 7h
às
16h,
pelo
número
3623-6000
ou
pelo
e-mail
admissao@germinare.org.br.
O vídeo é um critério eliminatório, pois os candidatos já serão avaliados
de acordo com a apresentação pessoal. Assim, nem todos que se
inscreverem e enviarem seus vídeos serão classificados para a etapa
seguinte.
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Seção Prova
PROVA
DATA DA DIVULGAÇÃO DO LOCAL DE PROVA
Para os aprovados na primeira etapa, os locais para a realização das provas
serão divulgados no dia 17/07/2020 (sexta-feira).

INFORMAÇÕES GERAIS
A segunda etapa do processo consistirá em uma prova dissertativa,
abordando conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, com foco
em interpretação de texto, produção textual e raciocínio lógico. As provas
acontecerão no dia 02/08/2020 (domingo), com uma duração de 2 horas e
30 minutos, iniciando-se às 9h e finalizando as 11:30.
Assim como a etapa anterior, os resultados das provas também têm
caráter eliminatório.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
No dia das provas, os candidatos deverão trazer o RG e o comprovante de
inscrição devidamente assinado, enviado pela escola Germinare via e-mail.
Caso o aluno não esteja com os documentos necessários em mãos, não fará
as provas.

O QUE PODE LEVAR
Para a realização das provas é aconselhável que os alunos levem:
• Lanche e água para consumo durante as provas;
• Materiais para realização:
▪ Lápis;
▪ Borracha;
▪ Apontador;
▪ Caneta esferográfica azul ou preta.
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O QUE NÃO PODE LEVAR
Durante as provas não será permitido o uso de:
• Artigos de chapelaria:
▪ Bonés;
▪ Chapéus;
▪ Gorros.
• Materiais impressos:
▪ Livros;
▪ Manuais;
▪ Anotações.
• Dispositivos eletrônicos;
Celulares deverão permanecer desligados durante a realização das
provas.
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Seção Dinâmica
DINÂMICA
DATA DA DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA A DINÂMICA
Para os aprovados nas provas, as datas das dinâmicas serão divulgadas no
dia 17/08/2020 (segunda-feira).

INFORMAÇÕES GERAIS
Durante o período de dinâmicas de grupo, os candidatos realizarão
atividades cooperativas sob a observação da equipe de admissão.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Os candidatos devem trazer RG e Declaração Original de Escolaridade, que
deverá ser solicitada na escola atual do candidato.

ORIENTAÇÕES
• Os candidatos tomarão lanche da manhã ou lanche da tarde na escola
Germinare; portanto, não é necessário trazer nenhum tipo de alimento;
• Não é necessário trazer nenhum tipo de material escolar para realização
da dinâmica.
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Seção Vivência
VIVÊNCIA
DATA DA DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA A VIVÊNCIA
Para os aprovados na dinâmica, as datas de vivências serão divulgadas no
dia 11/09/2020 (sexta-feira).

INFORMAÇÕES GERAIS
Os candidatos participarão de três dias de vivência na escola Germinare,
para acompanharem a rotina escolar, tendo aulas das 7h às 15h45. Durante
esse período forneceremos todas as refeições (lanche da manhã, almoço e
lanche da tarde). É indicado que os candidatos tragam consigo algum
material para anotação.

ENTREVISTA INDIVIDUAL
Durante a etapa de vivências, os candidatos participarão de uma entrevista
individual, para acompanhamento de rotina escolar.
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Seção Entrevista
Domiciliar
ENTREVISTA DOMICILIAR

‘

DATA DA DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA A DINÂMICA
Para os aprovados na etapa de vivências, as datas para as entrevistas serão
divulgadas no dia 30/10/2020 (sexta-feira).

REUNIÃO DE PAIS
Os candidatos convocados, junto com os pais, serão chamados para
comparecer à escola Germinare para uma reunião no dia 07/11/2020
(sábado). Esse encontro possibilitará conhecer os objetivos, os projetos e
as propostas pedagógicas da escola.

INFORMAÇÕES GERAIS
A última etapa do Processo de Admissão será feita exclusivamente com os
responsáveis. A entrevista será realizada na residência de cada candidato,
os quais serão avisados com antecedência sobre as respectivas datas e
horários da visita.
É essencial que todos os responsáveis estejam disponíveis para a realização
das entrevistas no horário definido.
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Seção Matrículas
MATRÍCULAS
DATA DA DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO
Para os aprovados no Processo de Admissão, as datas para a realização da
matrícula serão divulgadas juntamente com a lista de aprovados no dia
18/12/2020 (sexta-feira). A realização da matrícula ocorrerá durante o
mês de janeiro.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Os documentos necessários e obrigatórios para efetivação da matrícula
são:
• Original e cópia simples do RG do candidato;
• Original e cópia simples do CPF do candidato;
• Original e cópia simples do RG dos responsáveis;
• Original e cópia simples do CPF dos responsáveis;
• Original e cópia simples do comprovante de endereço;
• Termo de adoção, se for o caso;
• Declaração de transferência, que deve ser solicitado à escola atual;
• Comprovação de renda familiar.
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