MANUAL DE INGRESSO 2022
ESCOLAS NÃO CONVENIADAS
VAGAS DISPONÍVEIS
1º ao 2º ano EF - matutino e vespertino
3º ao 9º ano EF - turno vespertino.
1ª série EM - turno matutino
(obs: a disponibilidade de vagas está condicionada à quantidade limite de alunos(as) para a
formação de turmas e à capacidade física das salas).
ESCOLAS CONVENIADAS
VAGAS DISPONÍVEIS
O colégio garante disponibilidade de vagas para as escolas conveniadas, dentro do prazo
estipulado ou até completarem as vagas disponibilizadas, nas seguintes séries e turnos:
1º e 2º anos EF - turnos matutino e vespertino – para inscrições realizadas de 01 a 23/07/2021.
3º e 4º anos - turno vespertino - para inscrições realizadas de 01 a 30/07.
6º ano - turno vespertino - para inscrições realizadas de 01 a 30/07.
1ª série EM - turno matutino - para inscrições realizadas de 01 a 30/07.
Se houver interesse para outras séries, as famílias devem consultar a disponibilidade de vagas
e, ao preencher o formulário inicial, selecionar a opção ESCOLAS NÃO CONVENIADAS.

FAMÍLIAS VIEIRENSES
VAGAS DISPONÍVEIS
O colégio garante disponibilidade de vagas para as famílias que já possuem filhos(as) que já
estudem no Antônio Vieira, dentro do prazo estipulado ou até completarem as vagas
disponibilizadas, nas seguintes séries e turnos:
1º e 2º anos EF - vagas nos turnos matutino e vespertino - para inscrições realizadas de 01 A
23/07/2021.

3º ao 9º ano EF - vagas no turno do irmão vieirense - para inscrições realizadas de 01 a 30/07.
1ª série EM - vagas no turno matutino - para inscrições realizadas de 01 a 30/07.

Para mais informações, entre em contato com a Central de Boas-Vindas de segunda a sextafeira, das 7h às 17h, pelo telefone (71) 3328-9581 / 99392-2299 / 99387-1943 ou e-mail:
queroestudarnovieira@cav-ba.com.br

4.1 - NOVOS (AS) ALUNOS (AS) para o 1º ANO ao 5 º ANO EF
PARA OS PAIS
Etapa Opcional - Encontro virtual com a Direção do Colégio e a Equipe Técnica, para integração
e apresentação do Projeto Político Pedagógico (aguardem o convite). As crianças podem
participar do momento inicial, porque haverá uma interação especial para elas.
OBS. O Colégio enviará para o e-mail cadastrado na inscrição as informações e o acesso para
esse encontro virtual.
Etapa Obrigatória -Preenchimento da ficha do Soe com informações pessoais, familiares e sobre
o perfil e processo de aprendizagem do aluno.
OBS. Caso sejam necessárias informações complementares sobre os(as) candidatos (as) do 1º
ao 5º ano EF, a Central de Boas-Vindas agendará, posteriormente, uma entrevista virtual com
os pais.

4.2 - NOVOS (AS) ALUNOS (AS) para o 6º ano EF a 1ª série EM
PARA OS PAIS
Etapa Opcional - - Encontro virtual com a Direção do Colégio e a Equipe Técnica, para
integração e apresentação do Projeto Político Pedagógico.
OBS. O Colégio enviará para o e-mail cadastrado na inscrição as informações e o acesso para
esse encontro virtual.
Etapa Obrigatória


Preenchimento da ficha do Soe no ato da inscrição juntamente com o boletim atual que
será anexado na mesma etapa.



Entrevista virtual com os nossos orientadores.

PARA O CANDIDATO do 6º ano a 1ª série EM
Etapa Opcional - Participação do momento inicial do encontro virtual com a Direção do Colégio
e a Equipe Técnica, para acolhida e oração com nossos educadores.
OBS. O Colégio enviará para o e-mail cadastrado na inscrição as informações e o acesso para
esse encontro virtual.
Etapa Obrigatória



Entrevista virtual com os nossos orientadores.



Avaliação pedagógica - atividade on-line para produção de texto a partir de um tema
proposto por nossos educadores, a fim de avaliar as competências e habilidades no
âmbito da leitura, interpretação, repertório de informações e aspectos linguísticos.

OBS: a média mínima que o(a) candidato(a) deverá obter para a aprovação é 6,0 (seis).

5. RESERVA DE VAGA
5.1- 1º ao 5º ano EF
Após encontros virtuais, os pais dos (as) candidatos (as) do 1º ao 5º ano EF receberão o link do
TOTVS, e deverão realizar a inscrição em até dois dias úteis a partir do recebimento. A
disponibilização do boleto da reserva de vaga ocorrerá em 48 horas após o preenchimento. A
partir da liberação do boleto, os responsáveis deverão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
acessar o portal do aluno on-line para emissão do boleto da taxa de reserva de vaga no valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). A reserva somente será efetuada mediante pagamento
desta taxa que será deduzida do valor da primeira mensalidade escolar, no ato da matrícula.

5.2- 6º ano EF e 1ª Série EM
O Colégio comunicará o resultado “apto” ou “não apto”, por e-mail ou por telefone, em até 05
(cinco) dias úteis, após a realização do encontro. Lembramos que o processo seletivo dessas
séries é eliminatório.
A partir dessa comunicação, os (as) candidatos (as) selecionados (as), receberão o link do TOTVS,
e deverão realizar a inscrição em até 2 (dois) dias úteis a partir do recebimento. A
disponibilização do boleto da reserva de vaga ocorrerá em 48 horas após o preenchimento. A
partir da liberação do boleto, os responsáveis deverão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
acessar o portal do aluno on-line para emissão do boleto da taxa de reserva de vaga no valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). A reserva somente será efetuada mediante pagamento
desta taxa que será deduzida do valor da primeira mensalidade escolar, no ato da matrícula.

PAGAMENTO
O pagamento da taxa de reserva deverá ser efetuado com boleto bancário emitido no portal do
aluno on-line, através de rede bancária ou através dos cartões de crédito, Visa, Mastercard,
American Express, Hipercard, ELO e Diners. Para pagamentos através de cartões de crédito,
utilize o link de pagamento em cartão, disponível também no portal do aluno on-line.
Tel: (71) 3328-9504 / 99390-8555 / 99349-4947 / 99349-4951 ou 99390-2322.
E-mail: financeiro@cav-ba.com.br

Em caso de desistência, serão restituídos 90% do valor pago, em até 30 (trinta) dias, a contar da
data de solicitação expressa.

PRAZO
O prazo para a efetivação da reserva de vaga é de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação
do Colégio com aprovação do (a) candidato (a).
Após este prazo o Colégio Antônio Vieira não garantirá a reserva e disponibilizará a vaga para
outro (a) candidato (a).

MATRÍCULA
EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
Para a matrícula, é necessário ter participado das etapas obrigatórias: preenchimento da ficha
do SOE (todos os candidatos) envio do boletim, entrevista e avaliação pedagógica (6ºEF a 1ªEM).
A partir de 01 de dezembro, acesse o site www.colegioantoniovieira.com.br para orientação e
informações desse processo.
O(A) NOVO(A) ALUNO(A) DEVERÁ ESTAR PRESENTE NO DIA DA MATRÍCULA PARA TIRAR A FOTO
DIGITAL PADRONIZADA.
A matrícula para o ano de 2022 será a partir do dia 09 de dezembro. Nos dias 09 (QUINTA), 10
(SEXTA) e 13/12/2021, o Colégio organizará uma estrutura que permitirá às novas famílias
vieirenses conhecer os diversos serviços oferecidos pela instituição, com comodidade para
finalizar todo o processo.
Neste período, as famílias deverão trazer os seguintes documentos:
 cópia da certidão de nascimento;
 Histórico escolar original;
 cópia do CPF* e do RG do(a) aluno(a);
 cópia do CPF, RG e comprovante de residência do responsável financeiro;
 cópia do relatório de aprendizagem e do atestado de escolaridade para alunos(as) que
cursarão o 1º ano EF em 2022.
*OBS1.: é obrigatória a apresentação do CPF do
(a) aluno (a) candidato (a).
OBS2.: a matrícula deverá ser realizada pelo responsável financeiro do (a) novo (a) aluno (a).

