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INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS E SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS
Ano Letivo 2021
Prezado Candidato, prezada Candidata,
Bem-vindo/a ao processo de seleção de novos alunos da Escola Alemã Corcovado. Apresentamos
abaixo as principais informações sobre a inscrição de candidatos e a seleção de novos alunos.

1. A ESCOLA ALEMÃ CORCOVADO
A Escola Alemã Corcovado é mantida pela Associação Escolar e Beneficente Corcovado (AEBC),
pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, que além de manter e desenvolver a
Escola Alemã Corcovado tem como objetivos sociais desenvolver o relacionamento cultural entre o
Brasil e a Alemanha, cultivar o idioma alemão e difundir a cultura alemã. O quadro de associados
efetivos da AEBC é composto pelos pais ou responsáveis legais pelos alunos matriculados na Escola
Alemã Corcovado.
A Escola Alemã Corcovado é bilíngue e oferece a possibilidade de estudo em dois currículos distintos:
o alemão (denominado R) e o brasileiro (denominado C). No currículo alemão, as disciplinas são
ministradas, com predominância, em língua alemã. No currículo brasileiro, a predominância é de
disciplinas em língua portuguesa. A língua alemã é obrigatória em todas as turmas.
Alunos sem conhecimentos prévios de língua alemã podem ingressar na Escola Alemã Corcovado ao
longo do Ensino Fundamental. Para isso, a Escola desenvolve um formato de adaptação no idioma
ao longo de até dois anos.
2. Previsão de Vagas
A Escola Alemã Corcovado tem sua capacidade de vagas limitada. Portanto, não pode determinar,
neste momento, a quantidade exata de vagas disponíveis para cada turma. Poderão ser feitas
inscrições para as turmas da Educação Infantil e para as turmas do 1º ao 9º Ano do Ensino
Fundamental.
Lembramos que, em cumprimento à legislação, a criança deverá completar a idade indicada até 31
de março de 2021.
Educação Infantil
Turma

Idade

Maternal

3 anos

Pré-Escola 1 (Jardim I)

4 anos

Pré-Escola 2 (Jardim II)

5 anos
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3. INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas através do preenchimento de formulário próprio, disponível no site
da Escola Alemã Corcovado, no link “Novos Alunos”.

Período: de 1º de junho a 07 de setembro de 2020.
4. PROCESSO DE SELEÇÃO DEALUNOS
As vagas serão preenchidas de acordo com a seguinte ordem de preferência:
•

Grupo 1: Irmãos de alunos e crianças com nacionalidade alemã.

•

Grupo 2: Filhos de ex-alunos, filhos de famílias com contato especial com a língua e a
cultura alemãs.

•

Grupo 3: Outros candidatos.

EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º e 2º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
A Escola analisará os formulários de inscrição e decidirá pela concessão das vagas em função da
disponibilidade nas turmas. Para inscrições no Ramo Alemão, pode ser necessária a
realização de testes em Língua Alemã.
Após a confirmação da matrícula, os alunos selecionados para o ano letivo de 2021 poderão
participar de uma atividade de vivência na escola.
A PARTIR DO 3º DO ENSINO FUNDAMENTAL

O boletim do ano letivo de 2019 do candidato terá que ser anexado durante a inscrição online. O
boletim atualizado, do ano letivo de 2020, deverá ser apresentado no momento das provas de seleção.
Serão realizadas provas nas seguintes disciplinas:
•

Língua Alemã
Caso o candidato não possua conhecimentos prévios na língua alemã, ele será dispensado
dessa avaliação e terá um processo de adaptação no idioma após ingresso na escola.
•
Língua Portuguesa
•
Provas de Língua Inglesa (para candidatos a partir do 6º Ano)
•
Matemática
As provas para candidatos ao 3º ano e ao 4º ano do Ensino Fundamental acontecerão nos dias 16 e
17/11. As provas para os demais candidatos (a partir do 5º ano do Ensino Fundamental)
acontecerão nos dias 19 e 20/10.
A partir dos resultados nas provas escritas, a Escola poderá agendar avaliações orais nas
referidas disciplinas e realizar entrevista com alunos e pais.
Em função dos resultados nos testes e das vagas disponíveis, a Escola Alemã Corcovado selecionará
os novos alunos para o ano letivo 2021.
Importante: Devido às medidas de proteção e prevenção ao coronavírus, as datas e etapas
processo seletivo para o ano letivo de 2021 podem sofrer alterações.
5. CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA DE ALUNOS
É condição para a efetivação da matrícula de alunos na Escola Alemã Corcovado a admissão dos
respectivos pais ou responsáveis como associados efetivos pela Associação Escolar e Beneficente
Corcovado (AEBC), na forma prevista em seu estatuto, mediante assinatura do Termo de
Compromisso e pagamento à AEBC de uma contribuição de ingresso por aluno. A contribuição de
ingresso decorre da natureza associativa da AEBC e não se confunde com os valores das anuidades
devidas pela prestação dos serviços educacionais pela Escola Alemã Corcovado.

