Informativo do Processo de Inscrição e Seleção de Novos Alunos
ANO LETIVO: 2019
A Diretora Educacional da Maple Bear Canadian School de Belo Horizonte (Unidade Santa Lúcia e
Cônego Rocha) e Maple Bear Alphaville Lagoa dos Ingleses, no uso de suas atribuições regimentais
e em consonância com a legislação em vigor, traz a público as informações e critérios que regulam
o Processo de Seleção e Admissão de Alunos Novatos, na Maple Bear, para o ano de 2019.
A Maple Bear Canadian School Belo Horizonte (Unidade Santa Lúcia e Cônego Rocha) e Maple Bear
Alphaville Lagoa dos Ingleses reservam-se no direito de disponibilizar vagas de acordo com as
possibilidades de seus espaços físicos, e as normas regimentais vigentes.
1. DA INSCRIÇÃO
As
inscrições
deverão
ser
feitas
exclusivamente
no
endereço
eletrônico
www.maplebearbh.com.br/matricula, por meio de preenchimento de formulário de inscrição, e
confirmadas presencialmente na secretaria da Unidade de Interesse, no período informado
abaixo.
1.1. Período:
Início da inscrição on-line
Término da inscrição on-line
Atendimento presencial na secretaria

Data: 16 de outubro/2018
Horário: 8h
Data: 25 de outubro/2018
Horário: 23h59
Horário: 8h às 18h

2. DOS CRITÉRIOS PARA AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS À EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
2.1. Sobre a inscrição on-line:
2.1.1. A Maple Bear recomenda o uso dos navegadores MOZILLA FIREFOX ou GOOGLE CHROME,
por meio de notebooks ou computadores, para a realização do cadastro eletrônico, e seguir
criteriosamente os passos indicados no sistema.
O sistema de inscrição on-line NÃO está habilitado para o uso do INTERNET EXPLORER e dos
navegadores de SMARTPHONES.
2.1.2. Uma vez iniciado o preenchimento do formulário, este deverá ser feito de forma
ininterrupta para que não haja falha no link e no processo.
2.1.3. É imprescindível ter em mãos os dados do CPF do responsável financeiro.
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2.1.4. O nome do candidato, no cadastro eletrônico, deverá ser apresentado de forma completa e
correto, de acordo com a Certidão de Nascimento.
2.1.5. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, com exceção da pesquisa, ao final do
formulário.
2.1.6. Após a confirmação da inscrição, aparecerá uma nova tela informando: “Inscrição realizada
com sucesso”, o código de inscrição, data e hora, além de uma opção de impressão do formulário
completo.
2.1.7. Caso ocorra algum erro na finalização da inscrição, deverá ser feito o print da tela, contendo
o erro apresentado, a data e o horário da realização da inscrição, para encaminhamento imediato
via e-mail à secretaria da Unidade de Interesse, nos endereços abaixo:
Unidade Santa Lúcia: secretaria.santalucia@maplebearbh.com.br
Unidade Cônego: secretaria.conego@maplebearbh.com.br
Unidade Alphaville: secretaria.alphaville@maplebearbh.com.br
2.1.8. O formulário deverá ser impresso ao final do processo. Caso tenha dificuldades para a
impressão do documento, anote o número de inscrição gerado e apresente na secretaria da escola
quando da confirmação presencial da inscrição.
2.1.9. A confirmação presencial da inscrição do candidato na Secretaria da escola é obrigatória e
garante ao candidato o direito à matrícula no ano/série e turno pleiteado considerando o limite
das vagas existentes.
2.1.10. O candidato cujo responsável não comparecer à Secretaria da escola no prazo determinado
para a entrega dos documentos exigidos será considerado desistente do processo de admissão de
novos alunos.
2.1.11. A documentação deverá ser entregue na Secretaria da escola pessoalmente pelo
Responsável legal pelo candidato, ou por representante legalmente constituído por meio de
procuração em cartório.
2.1.12. Não será aceito o envio da documentação, via correio, e-mail ou meio semelhante, como
forma de confirmação da inscrição.
2.1.13. Os candidatos irmãos de alunos veteranos ou procedentes de outra Maple Bear têm
preferência de vaga, porém deverão efetuar as inscrições on-line e demais procedimentos
conforme o previsto neste informativo.
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2.1.14. Será permitido e válido fazer uma única inscrição em uma única unidade. Caso seja
identificada mais de uma inscrição, será considerada somente a primeira, observada a data e hora
de registro.
2.2. Das inscrições dos candidatos à Educação Infantil:
2.2.1. Na Educação Infantil, para o Little Toddler, somente será aceita a inscrição do candidato que
completar 1 ano e 4 meses (um ano e quatro meses) até 28 de fevereiro em 2019.
2.2.2. Na Educação Infantil, para o Toddler, somente será aceita a inscrição do candidato que
completar 2 (dois) anos até 31 de março de 2019.
Observação: Os alunos que já se encontram matriculados na Educação Infantil ou pleitearem
matrícula por transferência, não sofrerão alteração na data limite para matrícula.
2.2.3. Apenas o preenchimento do formulário on-line não garante a inscrição. Para confirmá-la, os
interessados deverão apresentar os seguintes documentos, na Secretaria da unidade escolar, no
período de 16 de outubro a 25 de outubro de 2018.
 Certidão de Nascimento do candidato (original e 1 cópia, para ser autenticada na
Secretaria; ou 01 cópia autenticada em cartório).
 Foto 3x4 recente (com identificação no verso: nome e ano/série a que se candidatou a
cursar em 2019).
 Formulário de Inscrição emitido ao final do preenchimento do cadastro eletrônico,
impresso e assinado pelo Responsável pela criança.
2.2.4. O candidato cujo responsável não comparecer à Secretaria da escola, no prazo
determinado para a entrega dos documentos supracitados, será considerado desistente do
processo de admissão de novos alunos.
2.3. Das inscrições e atividades dos candidatos ao Ensino Fundamental:
2.3.1. Ensino Fundamental: 1° ano (Year 1)
2.3.1.1. No Ensino Fundamental somente será aceita a inscrição dos candidatos que completarem
06 (seis) anos até 31 de março de 2019.
Observação: Os alunos que já se encontram matriculados no último ano da Educação Infantil e
que pleitearem matrícula por transferência não sofrerão alteração na data limite para matrícula.
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2.3.1.2. Apenas o preenchimento do formulário on-line não garante a inscrição. Para confirmá-la,
os interessados deverão apresentar os seguintes documentos, na secretaria da unidade escolar,
no período de 16 de outubro a 25 de outubro de 2018.
 Certidão de Nascimento do candidato (original e 1 cópia, para ser autenticada na
Secretaria ou 1 cópia autenticada em cartório).
 Foto 3x4 recente (com identificação no verso: nome e ano/série a que se candidatou a
cursar em 2018).
 Formulário de Inscrição emitido ao final do preenchimento do cadastro eletrônico,
impresso e assinado pelo Responsável.
 Declaração de escolaridade com carimbo de autorização de funcionamento da escola
de origem e assinatura da secretária com data de autorização atualizada.
2.3.1.3. O candidato cujo responsável não comparecer à secretaria da escola, no prazo
determinado para a entrega dos documentos supracitados, será considerado desistente do
processo de admissão de novos alunos.
2.3.1.4. Os candidatos para a Unidade Santa Lúcia e Unidade Alphaville participarão de atividades
lúdicas e de sondagem que serão realizadas no dia 27 de outubro de 2018, conforme o quadro
abaixo:
Unidade

Horário

Santa Lúcia

Das 8h30 às 10h30

Alphaville

Das 14h às 16h

Local
Rua Plutão, nº 144
Bairro: Santa Lúcia
Av. Regent, 400,
Bairro: Alphaville Lagoa dos Ingleses.

2.3.1.5. Os candidatos serão acolhidos por docentes da escola e terão a oportunidade de conhecer
os espaços, participar de dinâmicas e atividades pedagógicas, integrando-se ao ambiente Maple
Bear.
2.3.1.6. As atividades não têm caráter classificatório e visam ao diagnóstico para o
acompanhamento da criança durante a adaptação à escola.
2.3.1.7. No momento das atividades lúdicas, os pais participarão de uma reunião com a
coordenação da escola para mais informações sobre a proposta pedagógica e regimento da
instituição.
2.3.1.8. Caso o candidato não compareça às atividades no dia marcado, a vaga será preenchida
mediante chamada de candidatos excedentes, de acordo com a ordem da lista de excedentes.
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2.3.2. Ensino Fundamental: 2° ao 8° ano (Year 2 ao Year 8)
2.3.2.1.Os candidatos às referidas vagas deverão efetuar as inscrições on-line conforme o previsto
neste informativo, item 2.1.
2.3.2.2. Os candidatos às vagas do 2° ao 8° ano para a Unidade Santa Lúcia e Unidade Alphaville
participarão de dinâmicas e avaliações diagnósticas em Língua Portuguesa (leitura/compreensão
e escrita) e Matemática (raciocínio lógico-matemático), que serão realizadas no dia 27 de outubro
de 2018.
2.3.2.3. Por se tratar de instituição bilíngue, os candidatos às vagas do 3° ao 8° ano farão ainda
avaliação em Língua Inglesa (oralidade, leitura/compreensão e escrita) na mesma data.
Segue abaixo o quadro de horários e endereços das unidades:
Unidade

Horário

Santa Lúcia

Das 8h30 às 11h30

Alphaville

Das 14h às 16h30

Local
Rua Plutão, nº 144
Bairro: Santa Lúcia
Av. Regent, 400,
Bairro: Alphaville Lagoa dos Ingleses.

2.3.2.4. Os candidatos serão acolhidos pela equipe pedagógica na recepção da escola.
Aqueles que chegarem após o horário de início não poderão participar das dinâmicas e
avaliações.
2.3.2.5. O candidato deverá trazer de casa um lanche para o horário de intervalo das avaliações.
2.3.2.6. No horário das avaliações dos candidatos, os pais participarão de uma reunião com a
coordenação da escola para mais informações sobre a proposta pedagógica e regimento da
instituição.
2.3.2.7. Será considerado desistente o candidato que não comparecer às avaliações do dia 27 de
outubro de 2018.
3. DA CLASSIFICAÇÃO
3.1. Os candidatos da Educação Infantil serão classificados por ordem de inscrição de acordo com
a disponibilidade de vaga.
3.2. Os candidatos do 1º ano (Year 1) serão classificados por ordem de inscrição e pela presença
nas atividades do dia 27 de outubro de 2018 de acordo com a disponibilidade de vagas.
3.3. Os candidatos do 2ª ao 8ª ano (Year 2 ao Year 8) serão classificados em ordem decrescente
da pontuação obtida nas avaliações do 27 de outubro de 2018, observado resultado mínimo de
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60% em Língua Portuguesa e Matemática; e ainda 60% em Língua Inglesa (nos casos de 3º ano e
8º ano (Year 3 a Year 8)).
3.4. Após o preenchimento das vagas disponíveis para cada turma, as inscrições que ultrapassarem
o número de vagas ofertadas serão registradas na lista de excedentes, por ordem de inscrição e
classificação.
4. DIVULGAÇÃO
4.1. O resultado do preenchimento das vagas será divulgado no site da escola,
www.maplebearbh.com.br, por ordem de número de inscrição, no dia 1° de novembro de 2018.
4.2. A desistência de vaga deverá ser formalizada por meio de Requerimento próprio a ser
assinado pelo Responsável Financeiro/ Legal, na Secretaria da Escola, no prazo de até 24h (vinte e
quatro horas).
5. PROCESSO DE MATRÍCULA
5.1. As matrículas acontecerão no período de 19 a 22 de novembro de 2018, na Secretaria das
escolas.
5.2. O Informativo de Processo de Matrícula de Novos Alunos será divulgado no site da escola no
dia 1º de novembro de 2018.
5.3. Os candidatos excedentes serão contatados pelas escolas, obedecida a ordem de inscrição
para a matrícula e caso surjam vagas.
6. DAS VAGAS DISPONÍVEIS POR NÍVEL DE ENSINO, ANO/SÉRIE, TURNOS EM 2019

6.1. Unidade Alphaville Lagoa dos Ingleses:
Nível de
ensino

Educação
Infantil

Ano

Turma

Turno

Horários

Idade

Vagas

Maternal II

Toddler

Tarde

13h30 às 17h50

(2 anos completos
31/03/2019)

até

Maternal III

Nursery

Tarde

13h30 às 17h50

(3 anos completos
31/03/2019)

até

1º Período

Junior K.

Tarde

13h30 às 17h50

(4 anos completos
31/03/2019)

até

2º Período

Intermediate K.

Tarde

13h30 às 17h50

(5 anos completos
31/03/2019)

até
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18
10
6
4

Year 1

1º ano

Ensino
Fundamental

Tarde

13h15 às 18h35

(6 anos completos
31/03/2019)

até

10

2º ano

Year 2

Tarde

13h15 às 18h35

______

5

3º ano

Year 3

Tarde

13h15 às 18h35

______

7

4º ano

Year 4

Tarde

13h15 às 18h35

______

5

5º ano

Year 5

Tarde

13h15 às 18h35

______

5

Manhã

07h15 às 12h35
(2ª e 4ª)*até às
15h15

______

5

Year 6

6º ano

*Dias da semana sujeitos à alteração.
15h15

6.2. Unidade Infantil Cônego Rocha:
Nível de
ensino

Educação
Infantil

Ano

Turma

Turno

Maternal II

Toddler

Maternal III

Nursery

1º Período

Junior
Kindergarten

2º Período

Intermediate
Kindergarten

Horários

Idade

Vagas

Manhã

07h30 às 11h50

17

Tarde

13h30 às 17h50

(2 anos completos
até 31/03/2019)

Manhã

07h30 às 11h50

3

Tarde
Manhã

13h30 às 17h50
07h30 às 11h50

(3 anos completos
até 31/03/2019)

Tarde

13h30 às 17h50

Manhã

07h30 às 11h50

Tarde

16
9
1

(4 anos completos
até 31/03/2019)

5
1

13h30 às 17h50

(5 anos completos
até 31/03/2019)

Horários

Idade

Vagas

3

6.3. Unidade Santa Lúcia:
Nível de
ensino

Educação
Infantil

Ano

Turma

Turno

Maternal I

Little Toddler

Maternal II

Toddler

Maternal III

Nursery

1º Período
2º Período

Junior
Kindergarten
Intermediate
Kindergarten

Manhã

07h30 às 11h50

12

13h30 às 17h50

(1 ano e 4 meses
completos até
28/02/2019)

Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde

07h30 às 11h50
13h30 às 17h50
07h30 às 11h50
13h30 às 17h50
07h30 às 11h50
13h30 às 17h50
07h30 às 11h50
13h30 às 17h50

(2 anos completos
até 31/03/2019)
(3 anos completos
até 31/03/2019)
(4 anos completos
até 31/03/2019)
(5 anos completos
até 31/03/2019)

7
10
0
1
0
5
2
0
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12

07h15 às 12h35 (6 anos completos
13h25 às 18h45 até 31/03/2019)
Year 1
07h15 às 12h35
2º Ano
______
13h25 às 18h45
Year 2
Ensino
07h15 às 12h35
3º Ano
______
Fundamental
13h25 às 18h45
Year 3
I
07h15 às 12h35
4º Ano
______
13h25 às 18h45
Year 4
07h15 às 12h35
5º Ano
______
13h25 às 18h45
Year 5
07h15 às 12h35
6º Ano
Year 6
Manhã
(3ª e 5ª) até às
______
15h15
07h15 às 12h35
7º Ano
Year 7
Manhã
(3ª e 5ª) até às
______
15h15
Ensino
07h15 às 12h35
Fundamental
8º Ano
Year 8
Manhã
(3ª e 5ª) até às
______
II
15h15
07h15 às 12h35
9º Ano
Year 9
Manhã
(3ª e 5ª) até às
______
15h15
* A escola não receberá inscrição para o último ano do Ensino Fundamental.
1º Ano

Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde

Observação final: No caso de dúvida ou necessidade de maiores esclarecimentos, entrar em
contato com a Secretaria da Escola.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2018.

Maria Aparecida Carvalhais de Oliveira
Diretora Educacional
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