
 

 

INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 
2021 

 

A inscrição no Processo de Admissão deverá ser realizada através do site 
https://portal.orleansebraganca.com.br/ ou presencialmente na secretaria do Colégio. 

Depois de realizado o cadastro, o responsável deverá entrar em contato com a escola pelos 
telefones (31)3224-1975 ou (31)99249-4712 para agendar a entrevista e a atividade avaliativa 
(teste diagnóstico).  

Para concluir e garantir a inscrição, o responsável deverá disponibilizar ao Colégio os seguintes 
documentos (digitalizados - via portal ou físicos - via secretaria) : 

• Certidão de Nascimento ou RG do candidato; 
• Declaração de Escolaridade original, emitida com 30 dias; 
• Cópia atualizada do Boletim Escolar do ano em curso. 

 

CURSOS 

• Ensino Infantil (I ao V); 
• Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9 ano); 
• Ensino Médio; 
• Horário Integral; 
• Parcerias com Instituições no Exterior. 

 

ENTREVISTA 

No dia agendado para a entrevista, o candidato deverá chegar ao local com 15 minutos de 
antecedência, acompanhado de um responsável, portando RG. Após a entrevista com a 
Orientadora Pedagógica, o candidato realizará a atividade avaliativa.  

 ATIVIDADE AVALIATIVA 

No dia agendado para a atividade avaliativa (normalmente ocorre no mesmo dia da entrevista), 
o candidato deverá chegar ao local com 15 minutos de antecedência, acompanhado de um 
responsável, portando RG e um estojo com lápis, lápis de cor, apontador, borracha, caneta preta 
ou azul e régua.    

 A atividade avaliativa é composta por uma prova escrita, compatível com o grau de escolaridade 
do candidato, para verificação das competências teóricas básicas desejáveis para a série em que 
pretende ingressar, em diferentes áreas do conhecimento. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental I, a atividade avaliativa, não terá caráter classificatório. O 
objetivo é possibilitar que a escola conheça o estágio de alfabetização da criança, viabilizando 
um melhor acompanhamento ao longo de sua vida escolar. 



 

 

Para a Educação Infantil, o Processo Seletivo é composto por uma entrevista com a coordenação 
e a orientação pedagógica. 

RESERVA DE VAGA OU MATRÍCULA 

O responsável será comunicado acerca do resultado da avaliação e procedimentos para 
efetivação da Reserva de vaga ou matrícula definitiva para o ano letivo de 2021. 

QUEM SOMOS 

Nossa Escola é comprometida com os valores cristãos e os mais altos padrões de excelência do 
ensino, onde os alunos são fortalecidos para os propósitos de vida, serviço e liderança, através 
da formação humanística, intelectual, emocional e espiritual. 

O Colégio Orleans e Bragança busca resgatar os valores de Pátria, a verdadeira história do Brasil 
e homenageia a Família Imperial, em especial Dom Pedro II, por reconhecer a importância do 
mesmo para a Pátria Brasileira, como um patrocinador do conhecimento, da cultura, da arte e 
das ciências no Brasil. 

VALORES 

“Deus, Humanidade, Pátria, Família e Indivíduo”. (Dom Pedro II) 

NOSSO DIFERENCIAL 

ü Mediação Escolar: Desenvolver em nossos alunos, habilidades para MEDIAR e 
GERENCIAR CONFLITOS. 

ü Ensino personalizado: Turmas pequenas visando o desenvolvimento dos alunos de 
maneira individualizada, respeitando as limitações e os talentos de cada um. 

ü Projetos que visam a interação da família com a escola. 
ü Projetos de Extensão: 

o Publicação de livros de autoria dos alunos, com registro na Biblioteca Nacional. 
o Cursos no exterior para aprimoramento de línguas estrangeiras, culturas, 

ciências, artes e esporte. 
o Valorização das habilidades artísticas e culturais de cada aluno por meio de 

apresentações e exposições. 
 

LOCALIZAÇÃO: Rua República Argentina 770 – Sion – Belo Horizonte/MG 

 

TELEFONES:  (31) 3224-1975 (fixo) 

(31)  99249-4712 (WhatsApp) 


