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EDITAL DE SONDAGEM PARA INGRESSO NO 
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

 
O Instituto Nossa Senhora da Piedade - Unidade Flamengo, com sede à Rua 

Fernando Osório, 24, Flamengo, na cidade e estado do Rio de Janeiro, fundado em 03 

de maio de 1955, é um estabelecimento de ensino particular, confessional, criado e 
mantido pela Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Nossa 

filosofia tem seus princípios na educação integral, na pedagogia da presença e no 
espírito de família, visando à formação de alunos críticos e criativos. Temos, como 
missão, capacitar nossos alunos para a vida baseada no respeito e na autoestima, 

valorizando e desenvolvendo o gosto pelo saber.  
Um trabalho educativo que visa a preparar o jovem para enfrentar com sucesso 

os desafios que a vida atual apresenta faz com que o currículo do Instituto Nossa 
Senhora da Piedade se destaque pela excelência acadêmica, pela consistência de 
conteúdos e pela forte formação em valores. 

O Instituto Nossa Senhora da Piedade, tendo como foco uma educação de qualidade 
que une a formação acadêmica à formação humana, torna público o presente Edital, 

com normas, rotinas e procedimentos relativos à ao processo de sondagem para 
ingresso nas turmas da Educação Infantil à 2ª série do Ensino Médio. 

 
1. OBJETIVOS DO PROCESSO DE SONDAGEM PARA INGRESSO NO 

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

Oferecer, às famílias e aos candidatos, uma oportunidade de conhecer o espaço, 
as pessoas, a metodologia e a filosofia da escola; 

1.2.  Oportunizar a socialização e a interação entre os candidatos, entre esses e 
os funcionários da escola e entre esses e o espaço escolar; 

1.3. Possibilitar o retorno para as famílias sobre o estágio de desenvolvimento e 

aprendizagem do candidato em relação à demanda pedagógica da instituição; 

1.4. Conhecer famílias e candidatos, identificando possíveis dificuldades e 

possibilitando a criação de estratégias de trabalho para os estudantes; 

1.5. Estabelecer um critério para o preenchimento das vagas disponíveis. 

 

2. INSCRIÇÃO 
Para participar do Processo de sondagem, o/a responsável pelo candidato deve: 

2.1. retirar a Ficha de Inscrição na Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, ou pelo site www.insp1.com.br;  

2.2. tomar ciência das normas do processo de sondagem para ingresso; 

2.3. observar a faixa-etária do aluno em relação à série seguindo as orientações 
dos Conselhos Municipal e Estadual de Educação e do Instituto Nossa Senhora da 

Piedade; 

2.4. preencher a ficha de inscrição, entregar uma foto 3 x 4 e a cópia da certidão 
de nascimento e pagar a taxa de inscrição na secretaria do colégio; 

2.5. somente serão consideradas as inscrições efetivadas anteriormente à 
aplicação da sondagem, devendo os responsáveis pelo candidato seguir os 

procedimentos indicados neste edital; 
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3. PROCESSO DE SONDAGEM PARA INGRESSO NO INSTITUTO NOSSA 
SENHORA DA PIEDADE 

3.1. A sondagem ficará a cargo do Instituto Nossa Senhora da Piedade, 
localizado na Rua Fernando Osório, 24, Flamengo, Rio de Janeiro, telefones (21) 
2552-3398 / 2552-3348. 

3.2. O processo de sondagem não tem caráter classificatório ou eliminatório, só 
se justifica pela demanda, ou seja, serve para atender ao público conforme o 

número de vagas existentes. 

3.3.  A taxa de inscrição refere-se somente ao processo de sondagem não 
garante a vaga para matrícula. O que garante é a adesão a lista de chegada e 

esta está vinculada ao número de vagas existentes, conforme as legislações 
vigentes. 

3.4. O processo de sondagem será realizado e seu resultado será divulgado 
conforme calendário anexado a este edital. 

3.5. A sondagem estará aberta aos ingressantes da Educação Infantil ao 1º ano 

do Ensino Fundamental e todos os estudantes que concluíram ou que estarão 
concluindo a série anterior àquela desejada, observada a faixa-etária. 

 

4. Sondagem para ingresso nas turmas de Educação Infantil e de 1° ano do 

Ensino Fundamental  

4.1. A sondagem para a Educação Infantil, comum a todos os candidatos inscritos, 
terá, como objetivo, avaliar as habilidades e as competências fundamentais 

para o ingresso no respectivo ano. 

4.2. Para a construção do conhecimento, serão observados os aspectos sociais, 

visomotores, emocionais, de identidade, de autonomia e de linguagem. 

4.3. Os candidatos serão avaliados de forma lúdica e prazerosa. 

4.4. O candidato deverá apresentar-se no local da realização da sondagem, no dia 

e horário definidos no calendário anexado a este edital. 

4.5. Os alunos serão adequados de acordo com a idade, sendo distribuídos 

conforme a Deliberação E/CME nº 21 de 30 de novembro de 2010, do 
Conselho Municipal de Educação, utilizando, como referencial, a data 
limite de 31 de março para estar com a idade completa e ingressar na 

série, de acordo com a tabela a seguir: 

SÉRIE IDADE PARA INGRESSO 

Berçário II 1 ano completo até 31/03/2019 

Maternal I 2 anos completos até 31/03/2019 

Maternal II 3 anos completos até 31/03/2019 

Pré I 4 anos completos até 31/03/2019 

Pré II 5 anos completos até 31/03/2019 

 

Será considerada, sempre, a última determinação legal. 
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4.6. 4.6. A atividade de sondagem para o 1º ano do Ensino Fundamental, comum 
a todos os candidatos inscritos, terá, como objetivo, avaliar as habilidades e 

competências fundamentais para esse segmento, contemplando aspectos 
sociais, raciocínio lógico-matemático, linguagem e grafismo. 

4.7. 4.7. Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, o candidato deverá 

completar 6 (seis) anos de idade até 31 de março do ano vigente. 

4.8. As crianças que completam 6 (seis) anos de idade após o dia 31 de março 

devem ser matriculadas na Educação Infantil conforme resolução n°5 de 17 
de dezembro de 2009 do Conselho Nacional de Educação. 

4.9. O candidato para o 1º ano do Ensino Fundamental deverá apresentar-se no 

local determinado, com trinta minutos de antecedência, portando:  

• Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura e um conjunto de lápis 

de cor. 

4.10. A atividade de sondagem terá a duração máxima de 3 horas. 

4.11. Não será permitida a entrada do candidato após o início da atividade. 

4.12. Os critérios de sondagem para ingresso de candidatos com necessidades 
educativas especiais constam do Edital 2. 

4.13. Os procedimentos de sondagem não têm objetivo de seleção, promoção ou 
classificação conforme estabelecido nos artigos 9° e 10° da DCNEI. 

4.14. Atividade de sondagem para a Educação Infantil e 1º ano: 29/09/2018 às 9h. 

 

5. RESULTADOS 

Os resultados da primeira sondagem, realizada em 29 de setembro de 2018, estarão 
disponíveis por telefone, por e-mail ou pessoalmente na secretaria do Instituto Nossa 

Senhora da Piedade, das 7h30min às 17h, a partir do dia 03/10/2018. Esse resultado 
só tem validade para o ano a que se destina e para efetivação da matrícula até dia 
10/10/2018. 

Para os demais agendamentos de provas de sondagem, os resultados serão entregues 
em até 5 dias úteis e a efetivação da matrícula deverá ser feita em até 7 dias após a 

entrega dos resultados.  

 

5.1. Dos resultados da sondagem para a Educação Infantil e 1º ano do 

Ensino Fundamental 

5.1.1. Todos os candidatos para Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental deverão participar da sondagem para ingresso, realizando as 
atividades propostas. 

5.1.2. Após o processo de sondagem, em caso de haver mais candidatos que 

vagas disponíveis, será dada prioridade para os irmãos de estudantes já 
matriculados no Instituto Nossa Senhora da Piedade no ano de 2018 e 

filhos de ex-alunos; todos os demais candidatos que tiverem realizado a 
atividade proposta no processo de sondagem participarão de sorteio, que 
acontecerá 4 dias após a aplicação da sondagem, para determinação da 

ordem de preenchimento das vagas. 
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5.1.3. A ordenação obtida no sorteio será observada até o preenchimento total 
das vagas. 

5.1.4. O candidato que não realizar as atividades propostas estará autorizado a 
participar de novo processo de sondagem, somente se houver vagas 
remanescentes e/ou desistências. Neste caso, deverá efetuar nova 

inscrição. Nessa nova sondagem, concorrerá com os candidatos do novo 
grupo formado. 

 
6. PRÉ-MATRÍCULA 

6.1. O candidato classificado no processo de sondagem estará apto a cursar a 

respectiva série. No entanto, sua matrícula somente será efetivada caso 
cumpra as exigências: 

6.1.1. efetivação da “pré-matrícula” no período estabelecido no calendário 
anexado a este edital; 

6.1.2. apresentação dos documentos: 

 

Educação Infantil ao 1º ano do Ensino Fundamental 

• Cópia da Certidão de Nascimento; 
• 1 foto 3x4; 

• Cópia da carteira de vacinação (Educação Infantil); 
• Exame oftalmológico (alunos do 1º ano); 
• Exame audiométrico (alunos do 1º ano); 

• Atestado médico para a prática de Educação Física; 
• Atestado médico com tipo sanguíneo; 

• Nada-consta da escola de origem; 
• Cópia do CPF dos responsáveis legais; 
• Cópia do RG dos responsáveis legais; 

• Cópia do comprovante de residência. 
 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O candidato ou seu responsável deverá, sempre que necessário, informar à 

Secretaria do Instituto Nossa Senhora da Piedade, a atualização do seu 
endereço de correspondência, de seu telefone de contato e e-mail, sendo de 

sua responsabilidade os prejuízos decorrentes do não cumprimento desta 
disposição. 

7.2. No caso de desistência da sondagem ou de o candidato não ser classificado 

dentro no número de vagas disponíveis, não haverá devolução da taxa de 
inscrição. 

7.3. Será eliminado da sondagem o candidato que: 

a) fizer uso de documentos ou informações falsas, ou ainda de outros meios 
ilícitos, em qualquer etapa do processo de sondagem; 

b) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter classificação 
própria ou de terceiros em qualquer etapa do processo de sondagem; 
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c) desrespeitar qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades 
presentes ou demais candidatos. 

 

7.4. As turmas novas estão sujeitas a um quantitativo mínimo de matrículas para 
sua efetivação. A previsão do número de vagas, afixada na secretaria do 

Instituto Nossa Senhora da Piedade, está sujeita a alterações conforme 
formação de turmas para o ano letivo em questão. 

7.5. O Instituto Nossa Senhora da Piedade oferece a Educação Básica com 

distribuição nos seguintes turnos e horários: 

• Educação Infantil – Turno Vespertino (Berçário ao Pré II das 12h30min 
às 17h20min) e integral com escolaridade à tarde (das 7h10min às 

17h10min, com tolerância para saída até às 17h30min). 

• Ensino Fundamental I – Turno Vespertino (das 13h às 17h40min) e 
integral com escolaridade à tarde (das 7h10min às 17h10min, com 

tolerância para saída até às 17h30min).  

Obs.: A composição das turmas para cada turno será definida de acordo 

com a demanda. 

7.6. O estudante matriculado desde o 1º ano do Ensino Fundamental estará 
submetido aos critérios de promoção descritos no Regimento Interno da 

Escola.  
7.7. Não será permitida a renovação de matrícula para o estudante que for 

reprovado duas vezes no decorrer do Ensino Básico. 
7.8. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe gestora do Instituto Nossa 

Senhora da Piedade. 

 

  



INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE – UNIDADE FLAMENGO 

EDITAL DE SONDAGEM PARA INGRESSO – 2019. 

7 

 

8. LISTAGEM DE CONTEÚDOS DO PROCESSO DE SONDAGEM 

  

1º ano do Ensino Fundamental 

 

• Compreensão e interpretação de história com base em ilustrações. 
• Contagem e comparação de quantidades. 

• Criação de história com coerência e encadeamento. 
• Discriminação auditiva e visual. 
• Escrita do nome. 

• Escrita espontânea. 
• Grafismo, em estágio de cena completa. 

• Realização de atividade lúdica interativa. 
• Resolução de situações-problema não numéricas e numéricas. 
• Sequenciação e classificação de objetos e seres. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA 2019 

 

 

Ver original da ficha de inscrição  

 

 

 

 

 

 

 

 

Venho requerer a inscrição do(a) estudante acima identificado para participar do processo de 

sondagem para ingresso no Instituto Nossa Senhora da Piedade – Unidade Flamengo, para o ano de 2019. 

Estou ciente de que a quantidade de vagas disponíveis pode ser menor que o número de candidatos e que, 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I e no Ensino Médio, a disponibilidade de vaga para a 

escolaridade não garante a existência da vaga no período integral. Declaro, desde já, que li e concordo 

com os termos expressos no Edital de Sondagem para ingresso em 2019.  

 

Série/ano pretendida(o): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de ______________ de ______. 

 

________________________________ 

Assinatura do Responsável 

Nome do candidato(a):____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_________________________ Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Escola de Origem:_________________________________________________________________________ 

(   ) Tem irmã(o) já matriculada(o) no INSP em 2018. Nome:_____________________ Turma:________ 

(   ) Filho de ex-aluno 

(   ) Tem irmã(o) candidato(a), nessa etapa de sondagem, para a série ________  

Nome da(o) irmã(o):___________________________________________________ 

Nome do Responsável:__________________________________________________ 

Telefones de contato:___________________________________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

Educação Infantil  

(   )Maternalzinho - Tarde 

(   )Maternal I - Tarde 

(   )Maternal II - Tarde 

(   )Pré I - Tarde  

(   )Pré II - Tarde 

 

Ensino Fundamental I 

(   ) 1° ano - Tarde 

(   ) 2° ano - Tarde 

(   ) 3° ano - Tarde 

(   ) 4° ano – Tarde 

(   ) 5° ano - Tarde 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 

Integral* 

Maternalzinho ao 5ºano 

 

(   ) 3 dias (Seg, Qua e Sex) 

(   ) 5 dias 

*Integral pela manhã com escolaridade à tarde. 

 

 

 

Ensino Fundamental II 

(   ) 6° ano - Manhã 

(   ) 7° ano - Manhã 

(   ) 8° ano - Manhã 

(   ) 9° ano – Manhã 

 

 

 

Ensino Médio 

(   ) 1ª série - Manhã 

(   ) 2ª série - Manhã 
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