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Calendário
Em São Paulo, o processo de admissão será somente para alunos matriculados no
5° ano do Ensino Fundamental I.
Em relação a outros estados, o processo de admissão estará aberto para
quaisquer séries da Escola Germinare.
Devido ao período de quarentena, abriremos uma exceção para os candidatos
que não possuam CPF. Pedimos que utilizem o de seus responsáveis.
Após o término da quarentena, pedimos que providenciem, com urgência, o
documento para atualização do cadastro do candidato.
É responsabilidade exclusiva do candidato e dos pais informarem-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 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

ENTREVISTAS

11/03/2020 (quarta-feira)

31/08/2020 (segunda-feira)

Início das inscrições para o Processo
de Admissão. A inscrição será feita
através
de
um
formulário,
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 disponível na
página 5.

Divulgação dos dias e horários das
entrevistas para os aprovados na
primeira etapa.

16/08/2020 (domingo)
Término do período de inscrições
para o Processo de Admissão
2020/2021.

08/09/2020 (terça-feira)
Início do período de entrevistas.
19/11/2020 (quinta-feira)
Término do período de entrevistas.
30/11/2020 (segunda-feira)
Divulgação do resultado das
entrevistas e das informações
sobre a pesquisa de perfil.
.
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21/12/2020.(sábado)
Divulgação dos resultados finais.
MATRÍCULAS
A matrícula para todos os
candidatos
classificados
ocorrerá durante o mês de
Janeiro/2021
na
escola
Germinare.
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Inscrições
INSCRIÇÕES
PERÍODO DE INCRIÇÕES
O período das inscrições para o Processo de Admissão ocorrerá do dia
11/03/2020 a 16/08/2020.
INFORMAÇÕES GERAIS
A inscrição será feita por meio do preenchimento do formulário,
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.
Caso não os tenha, pode, por hora, utilizar a de seus responsáveis. Ao
finalizar o preenchimento dos dados requeridos, deve-se enviar um vídeo,
em que 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;
• 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 silencioso, para que não haja interrupção e ruídos;
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• 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 (11) 3623-6000 ou pelo e-mail admissao@germinare.org.br.
O vídeo é um critério eliminatório, pois os candidatos serão avaliados de
acordo com a apresentação pessoal. Assim, nem todos que se inscreverem
e enviarem seus vídeos serão classificados para a próxima etapa.
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Entrevistas
ENTREVISTAS
DATA DA DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA AS ENTREVISTAS
Para os aprovados na primeira etapa, dias e horários para a realização das
entrevistas serão divulgados no dia 31/08/2020 (segunda-feira).
REUNIÃO DE PAIS
Os candidatos convocados, junto com os pais, serão convidados para
assistirem a uma transmissão on-line, da escola Germinare, que ocorrerá
nas redes sociais do Instituto, no dia 05/09/2020 (sábado). Esse encontro
possibilitará conhecer os objetivos, os projetos e as propostas pedagógicas
da escola.
INFORMAÇÕES GERAIS
A segunda etapa do processo consistirá em duas fases:
• A primeira será uma entrevista com os responsáveis, em dias e horários préestabelecidos; e
• A segunda será uma entrevista on-line com o candidato, sem a presença
dos responsáveis.
Essa etapa terá duração de aproximadamente uma hora e ocorrerá de
forma conjunta com a equipe de admissão e corpo pedagógico da escola
Germinare.
Assim como a etapa anterior, os resultados das entrevistas também têm
caráter eliminatório.
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Pesquisa de perfil
PESQUISA DE PERFIL
DATA DA DIVULGAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA A PESQUISA DE PERFIL
Os aprovados na segunda etapa receberão as informações referentes à
pesquisa de perfil no dia 30/11/2020 (segunda-feira).
INFORMAÇÕES GERAIS
Essa etapa consistirá em uma pesquisa de perfil para obtenção de novas
informações sobre o (a) candidato (a).
O resultado final baseia-se no desempenho dos candidatos durante todas
as etapas do processo.
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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
21/12/2020 (sábado). A realização da matrícula ocorrerá durante o mês
de Janeiro/2021.
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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