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EDITAL 

 

1. DOS CURSOS OFERECIDOS PARA 2022 
1.1. A Rede de Ensino APOGEU oferecerá o Processo de Admissão para novos alunos (novas matrículas) 

para o ano letivo de 2022. 

1.2. O APOGEU oferece serviços nas seguintes modalidades. São elas: 
1.2.1. Turmas Regulares: compreendem as turmas do sistema de ensino regular obrigatório 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), presencial ou não, regido pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por seus princípios e por dispositivos complementares 
dela derivados, Portarias, Resoluções e Pareceres dos Conselhos de Educação ou por diferentes 
estratégias de Educação. 

1.2.2. Cursos Complementares: entende-se por cursos complementares o ensino não regulamentado 
que são ofertados tanto para alunos do ensino regular obrigatório quanto para os alunos dos 
cursos livres. Turmas com possibilidade de extensão da carga horária regular, cuja contratação 
fica a critério dos responsáveis, também serão consideradas cursos complementares. Estes 
cursos possuem duração variada para concursos diversos, atividades profissionais, 
aprimoramento pessoal ou para atender às necessidades de extensão da carga horária. 

1.2.3. Cursos Livres: entende-se por cursos livres ou ensino livre, o ensino não regulamentado, ou 
seja, em contraste com o sistema de ensino regular obrigatório, são cursos de duração variada 
para concursos diversos, atividades profissionais ou aprimoramento pessoal. Cursos 
preparatórios para vestibulares e concursos militares são exemplos de cursos livres. 

1.3. Este Edital se refere a turmas das Unidades Próprias da Rede de Ensino APOGEU, não 
cabendo a obrigatoriedade para nenhuma das nossas escolas parceiras. 

1.4. De acordo com a legislação vigente, abaixo segue tabela com as idades dos Candidatos para 
definição das turmas e séries dos anos iniciais: 

CURSO TURMA IDADE 

Educação Infantil Berçário 4 (quatro) meses a 1 (um) ano 

Educação Infantil Infantil I 1 (um) ano com andar seguro* 

Educação Infantil Infantil II 2 (dois) anos completos até 31 de março do ano letivo 

Educação Infantil Infantil III 3 (três) anos completos até 31 de março do ano letivo 

Educação Infantil Infantil IV 4 (quatro) anos completos até 31 de março do ano letivo 

Educação Infantil Infantil V 5 (cinco) anos completos até 31 de março do ano letivo 

Ensino Fundamental  1º ano 6 (seis) anos completos até 31 de março do ano letivo 

*A criança ao Infantil I (ou Maternal I) deverá passar por uma avaliação pedagógica para entendermos a 
evolução da criança. 

 
1.5. Turnos disponíveis: os turnos das turmas estão sujeitos a alterações com aviso prévio aos candidatos. 

TURNO DESCRIÇÃO 

Matutino Turmas exclusivas com aulas ministradas no turno da manhã. 

Vespertino Turmas exclusivas com aulas ministradas no turno da tarde. 

Noturno Turmas exclusivas com aulas ministradas no turno da noite. 

Matutino/Vespertino Turmas com aulas ministradas obrigatoriamente nos dois turnos: manhã e tarde. 

Integral 
Turmas com aulas ministradas em horários consecutivos, podendo ser no turno 
da manhã, tarde ou noite. 

Matutino ou 
Vespertino 

Turmas com aulas ministradas no turno da manhã ou tarde. 

Matutino, Vespertino 
ou Noturno 

Turmas com aulas ministradas no turno da manhã, tarde ou noite. 
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1.6. O presente edital se aplica às turmas disponíveis no APOGEU conforme descritos na tabela a 

seguir. A abertura das turmas está condicionada a um número mínimo de alunos matriculados. Caso o 
número mínimo não seja atingido, a matrícula não poderá ser efetivada e poderá ser oferecida a opção de 
estudar em outra unidade que possua a mesma turma. 

UNIDADE SEGMENTO TURMA TURNO 

APOGEU 
Benfica 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino ou Vespertino 

Ensino Fundamental II 7º ano Matutino 

Ensino Fundamental II  8º ano  Matutino 

Ensino Fundamental II  9º ano  Matutino 

Ensino Médio  1ª série  Matutino 

Ensino Médio  2ª série  Matutino 

Ensino Médio  
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina  

Matutino 

 

APOGEU 
Cidade 

Alta 

Educação Infantil Infantil I Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil II Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil III Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil IV Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil V Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino  

Ensino Fundamental II 7º ano  Matutino  

Ensino Fundamental II 8º ano  Matutino 

Ensino Fundamental II 9º ano  Matutino 
 

APOGEU 
Santo 

Antônio I 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino ou Vespertino 

Ensino Fundamental II 7º ano  Matutino ou Vespertino 

Ensino Fundamental II 8º ano  Matutino ou Vespertino 

Ensino Fundamental II 9º ano  Matutino 

Ensino Médio 1ª série* Matutino 

Ensino Médio 2ª série* Matutino 

Ensino Médio 
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina* 

Matutino 

* Turmas de alto rendimento formadas após convite da coordenação pedagógica. 
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UNIDADE SEGMENTO TURMA TURNO 

APOGEU 
Santo 

Antônio II 

Ensino Médio 1ª série Matutino 

Ensino Médio Integrado 
(Preparatório)  

1ª série Militar Matutino/Vespertino 

Ensino Médio 2ª série Matutino 

Ensino Médio Integrado 
(Preparatório)  

2ª série Militar Matutino/Vespertino 

Ensino Médio 
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina 

Matutino 

Ensino Médio Integrado 
(Preparatório)  

3ª série EsPCEx Matutino/Vespertino 

Ensino Médio Integrado 
(Preparatório)  

3ª série ITA/IME  Matutino/Vespertino 

Ensino Médio Integrado 
(Preparatório)  

3ª série AFA/EFOMM  Matutino/Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  CN/EPCAr Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  EsPCEx Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  ITA/IME  Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  AFA/EFOMM Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  ESA Noturno 

Curso Livre (Preparatório)  Pré-Vestibular  Matutino, Vespertino ou Noturno 

Curso Livre (Preparatório)  Pré-Vestibular/Medicina  Matutino 
 

APOGEU 
Espaço 
Mágico 

Educação Infantil Berçário Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil I Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil II Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil III Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil IV Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil V Matutino, Vespertino ou Integral 
 

APOGEU 
Jardim 
Norte 

Educação Infantil Berçário Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil I Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil II Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil III Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil IV Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil V Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 5º ano Matutino 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino 
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UNIDADE SEGMENTO TURMA TURNO 

APOGEU 
Pouso 
Alegre 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino 

Ensino Fundamental II 7º ano Matutino 

Ensino Fundamental II 8º ano Matutino 

Ensino Fundamental II 9º ano Matutino 

Ensino Médio 1ª série Matutino/Vespertino 

Ensino Médio 2ª série Matutino/Vespertino 

Ensino Médio 
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina 

Matutino/Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  Pré-Vestibular Matutino  

Curso Livre (Preparatório)  CN/EPCAr Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  EsPCEx Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  EEAr Vespertino 

Curso Livre (Preparatório)  ESA Vespertino 
 

APOGEU 
Divinópolis 

Educação Infantil Infantil I Vespertino 

Educação Infantil Infantil II Vespertino 

Educação Infantil Infantil III Vespertino 

Educação Infantil Infantil IV Vespertino 

Educação Infantil Infantil V Vespertino 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino  

Ensino Fundamental II 7º ano  Matutino  

Ensino Fundamental II 8º ano  Matutino 

Ensino Fundamental II 9º ano  Matutino 

Ensino Médio 1ª série  Matutino 

Ensino Médio 2ª série  Matutino 

Ensino Médio 
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina 

Matutino 
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UNIDADE SEGMENTO TURMA TURNO 

APOGEU 
Pará de 
Minas 

Educação Infantil Berçário Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil I Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil II Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil III Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil IV Matutino, Vespertino ou Integral 

Educação Infantil Infantil V Matutino, Vespertino ou Integral 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino  

Ensino Fundamental II 7º ano  Matutino  

Ensino Fundamental II 8º ano  Matutino 

Ensino Fundamental II 9º ano  Matutino 

Ensino Médio 1ª série  Matutino 

Ensino Médio 2ª série  Matutino 

Ensino Médio 
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina 

Matutino 

 

APOGEU 
Ubá I 

Educação Infantil Infantil I Vespertino 

Educação Infantil Infantil II Vespertino 

Educação Infantil Infantil III Vespertino 

Educação Infantil Infantil IV Vespertino 

Educação Infantil Infantil V Vespertino 

Ensino Fundamental I 1º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 2º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 3º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 4º ano Vespertino 

Ensino Fundamental I 5º ano Vespertino 

Ensino Fundamental II 6º ano Matutino  

Ensino Fundamental II 7º ano  Matutino  

Ensino Fundamental II 8º ano  Matutino 

 

APOGEU 
Ubá II 

Ensino Fundamental II 9º ano  Matutino 

Ensino Médio 1ª série  Matutino 

Ensino Médio 2ª série  Matutino 

Ensino Médio 
3ª série 
Pré-Vestibular/Medicina 

Matutino 

Curso Livre (Preparatório) Pré-Vestibular Vespertino e Noturno 

Curso Livre (Preparatório)  EsPCEx Noturno 

Curso Livre (Preparatório)  EEAr Noturno 

Curso Livre (Preparatório)  ESA Noturno 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A realização da inscrição do candidato deverá ser feita, exclusivamente, por meio de formulário 
eletrônico padrão e disponível no site APOGEU (www.apogeu.com.br). 

2.2. A escolha da série/turma, da unidade em que se pretende estudar em 2022 e também o 
preenchimento de outras informações é OBRIGATÓRIA. 

2.3. Vale ressaltar que o preenchimento deste formulário por si só não garante a vaga de nenhum 
candidato. 

2.4. As informações fornecidas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do responsável 
pelo candidato. 

2.5. O candidato PcD (Pessoa com Deficiência) e seu responsável deverão passar por atendimento 
preliminar junto à coordenação pedagógica da unidade escolhida para estudar no próximo ano letivo. 
Serão levadas em consideração as diretrizes da legislação vigente e ainda o regimento interno do 
APOGEU. 

2.5.1. Logo após inscrição feita no site, o candidato e/ou responsável deverão se reportar à Central 
de Atendimento do APOGEU por meio do telefone e WhatsApp 4000-1295 (NÚMERO NOVO) a 
fim de informar a condição especial. O atendimento especial (caso necessário) fica sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade da solicitação. 

2.6. O candidato de nacionalidade estrangeira ou brasileiro após longa ausência do sistema educacional 
brasileiro, também deverão passar por atendimento preliminar junto à coordenação pedagógica da 
unidade escolhida para estudar no próximo ano letivo. Serão levadas em consideração as diretrizes 
da legislação vigente e ainda o regimento interno do APOGEU. 

2.6.1. Logo após a inscrição feita no site, o candidato e/ou responsável deverão se reportar à Central 
de Atendimento do APOGEU por meio do telefone e WhatsApp 4000-1295 (NÚMERO NOVO) a 
fim de informar a condição especial. 

 
2.7. DO PROCESSO DE ADMISSÃO PARA CANDIDATOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (BERÇÁRIO 

ATÉ O INFANTIL V) 
2.7.1. Estes devem passar por uma entrevista individual antes da efetivação da matrícula. 
2.7.2. O responsável interessado deverá se inscrever normalmente no site do colégio. Em até 15 

(quinze) dias úteis, podendo este prazo variar para mais ou para menos, ele será contatado 
através do telefone ou e-mail indicado na inscrição para o agendamento da entrevista individual 
com nossa equipe pedagógica. 

2.7.3. A entrevista individual poderá ser feita presencialmente ou on-line pela Plataforma Google 
Meet. 

2.7.4. A presença de pelo menos um responsável legal pelo candidato é obrigatória. 
 

2.8. DO PROCESSO DE ADMISSÃO PARA CANDIDATOS DO 1º ANO AO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I  

2.8.1. Estes não precisarão realizar a Prova de Admissão neste primeiro momento. Eles serão 
convidados para uma verificação de conhecimentos prévios que será aplicado dentro do primeiro 
mês de aula. 

2.8.2. O responsável interessado deverá se inscrever normalmente no site do colégio. Em até 15 
(quinze) dias úteis, podendo este prazo variar para mais ou para menos, ele será contatado 
através do telefone ou e-mail indicado na inscrição para o agendamento da entrevista individual 
com nossa equipe pedagógica. 

2.8.3. A entrevista individual poderá ser feita presencialmente ou on-line pela Plataforma Google 
Meet. 

2.8.4. A presença de pelo menos um responsável legal pelo candidato é obrigatória. 

  

http://www.apogeu.com.br/
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2.9. DO PROCESSO DE ADMISSÃO PARA CANDIDATOS A PARTIR DO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II E ATÉ O ENSINO MÉDIO 
2.9.1. Estes serão avaliados através de uma verificação de conhecimentos prévios. Esta não possui 

caráter eliminatório e nem classificatório. Os detalhes serão explicados no item 3 deste Edital. 
2.9.2. O conteúdo cobrado na prova de admissão será divulgado no Anexo I (Conteúdo 

Programático) deste edital, no site do APOGEU (www.apogeu.com.br). 
2.9.3. Logo após a aplicação da prova, em até 15 (quinze) dias úteis, podendo este prazo variar para 

mais ou para menos, o candidato e/ou responsável serão contatados por meio do telefone ou 
e-mail indicado na inscrição para o agendamento de uma entrevista individual com nossa equipe 
pedagógica. 

2.9.4. A entrevista poderá ser agendada antes da realização da prova a fim de maior comodidade e 
conforto para as famílias. 

2.9.5. A entrevista individual poderá ser feita presencialmente ou on-line pela Plataforma Google 
Meet. 

2.9.6. A presença de pelo menos um responsável legal pelo candidato é obrigatória. 
 

2.10. DO PROCESSO DE ADMISSÃO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS LIVRES 
PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS MILITARES 

2.10.1. Candidatos para os Cursos Livres Preparatórios para concursos militares serão avaliados 
através de uma prova diagnóstica. Os detalhes serão explicados no item 3 deste Edital. 

2.10.2. Logo após a aplicação da prova, em até 15 (quinze) dias úteis, podendo este prazo variar para 
mais ou para menos, o candidato e/ou responsável serão contatados por meio do telefone ou 
e-mail indicado na inscrição para o agendamento de uma entrevista individual com nossa equipe 
pedagógica. 

2.10.3. A entrevista poderá ser agendada antes da realização da prova a fim de maior comodidade e 
conforto para as famílias. 

2.10.4. A entrevista individual poderá ser feita presencialmente ou on-line pela Plataforma Google 
Meet. 

2.10.5. A presença de pelo menos um responsável legal pelo candidato é obrigatória. 
 

2.11. DO PROCESSO DE ADMISSÃO PARA CANDIDATOS AOS CURSOS LIVRES 
PREPARATÓRIOS PARA O ENEM/VESTIBULAR 

2.11.1. Interessados nas turmas preparatórias para o vestibular não precisam realizar a Prova de 
Admissão. Estes serão avaliados por meio da pontuação obtida no último ENEM ou outro 
Vestibular que tenham prestado recentemente. 

2.11.1.1. A nota obtida no último ENEM ou outro vestibular deve ser informada no momento da 
entrevista individual. 

2.11.2. O candidato e/ou responsável deverá se inscrever normalmente no site do colégio. Em até 15 
(quinze) dias úteis, podendo este prazo variar para mais ou para menos, ele será contatado 
através do telefone e e-mail indicado na inscrição para o agendamento de uma entrevista 
individual com nossa equipe pedagógica. 

2.11.3. A entrevista individual poderá ser feita presencialmente ou on-line pela Plataforma Google 
Meet. 

2.11.4. Caso o candidato tenha interesse na realização da Prova Diagnóstica, este deve fazer contato 
com a Central de Atendimento por meio do telefone e WhatsApp 4000-1295 (NÚMERO NOVO) 
para agendar sua prova. Mais informações sobre a Prova de Admissão no item 3 deste Edital. 

2.11.4.1. A entrevista poderá ser agendada antes da realização da prova a fim de maior 
comodidade e conforto para as famílias. 

  

http://www.colegioapogeu.com.br/
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3. DAS OBSERVAÇÕES DOS CANDIDATOS QUE FARÃO PROVAS DIAGNÓSTICAS 

3.1. Os candidatos às turmas, cuja forma de ingresso utilize a Prova de Admissão, farão uma verificação 
de conhecimentos com os seguintes objetivos: 

✓ Avaliar o domínio de conhecimentos específicos da série pretendida. 
✓ Identificar as competências e lacunas acadêmicas oriundas de outras instituições. 
✓ Diagnosticar possíveis lacunas do desenvolvimento cognitivo. 
✓ Avaliar as condições do ingresso na escola a partir da comparação do resultado em relação às 

médias da turma pretendida. 
✓ Ajustar, individualmente, um plano de estudos que supra as necessidades do estudante. 

3.2. A prova, de caráter diagnóstico e não eliminatório, será composta de 10 questões objetivas de 
Português e 10 questões objetivas de Matemática, conforme conteúdo programático publicado no 
Anexo I deste Edital e disponível no site do APOGEU. 

3.3. NOVIDADE: Os candidatos poderão fazer a prova no formato on-line, em plataforma informada pelo 
APOGEU e também presencialmente mediante agendamento prévio direto com cada escola. 
 

3.4. Provas no formato de aplicação on-line: 
3.4.1. Após confirmação da inscrição feita no site do APOGEU, os dados para acesso à prova 

diagnóstica on-line serão enviados por meio do e-mail do responsável pelo candidato informado 
no ato da inscrição. 

3.4.2. Caso o link e as informações para acesso à prova on-line não cheguem por e-mail em até 2 
(dois) dias úteis após feita a inscrição, o contato com a Central de Atendimento deve ser feito pelo 
candidato e/ou seu responsável. 

3.4.2.1. O não contato junto ao APOGEU poderá eliminar o candidato do Processo de 
Admissão. 

3.4.2.2. Caso a conexão com a internet apresente problemas, o Candidato poderá retornar 
assim que a conexão for reestabelecida. 

3.4.3. O candidato terá até 7 (sete) dias úteis para iniciar sua avaliação, a contar da data que as 
informações para aplicação da prova chegar no e-mail do responsável pelo candidato informado 
no ato da inscrição. 

3.4.4. Após iniciada, a prova tem duração de DUAS horas IMPRORROGÁVEIS. 
3.4.5. No momento da aplicação da prova, o candidato e/ou responsável poderão fazer contato com a 

Central de Atendimento, em horário comercial, por meio do telefone e WhatsApp 4000-1295 
(NÚMERO NOVO) para tirar dúvidas. 
 

3.5. Provas no formato de aplicação presencial: 
3.5.1. Após confirmação da inscrição feita no site do APOGEU, em até 15 (quinze) dias úteis, 

podendo este prazo variar para mais ou para menos, o candidato e/ou responsável serão 
contatados por meio do telefone ou e-mail indicado na inscrição para o agendamento da prova 
presencial em data e horário que melhor atender à família. 

3.5.1.1. Caso o candidato e/ou responsável não recebam contato do APOGEU por telefone ou 
e-mail em até 2 (dois) dias úteis após feita a inscrição, o contato com a Central de 
Atendimento deve ser feito pelo candidato e/ou responsável. 

3.5.1.2. O não contato junto ao APOGEU poderá eliminar o candidato do Processo de 
Admissão. 

3.5.2. O candidato deverá apresentar-se no local de realização da prova previamente agendado 30 
(trinta) minutos antes do seu início e somente poderá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, lápis e borracha. 

3.5.3. Apenas será permitida a entrada no local de realização da prova do candidato. O responsável 
deverá aguardar o término da prova em local indicado pelo APOGEU. 

3.5.4. O candidato receberá um Caderno de Questões e um Cartão Resposta que deverá ser 
preenchido nos locais indicados. 

3.5.5. O preenchimento adequado do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato.  
3.5.6. A prova tem duração de DUAS horas IMPRORROGÁVEIS. 
3.5.7. Ao término da realização da prova, é responsabilidade exclusiva do candidato entregar o 

Cartão Resposta e o Caderno de Questões, devidamente identificados. 
3.5.8. Sob hipótese alguma o Caderno de Questões poderá ser levado pelo candidato. 
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4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. A Rede de Ensino APOGEU não possuí critério de seleção de estudantes. Conforme 
apresentado no item 3 deste Edital, nosso objetivo com a prova diagnóstica e gratuita é conhecer 
mais de perto o estudante, avaliando seu domínio de conhecimentos específicos com intuito identificar 
as competências e lacunas acadêmicas oriundas de outras instituições para assim, desenharmos um 
plano de estudos individual que supra as necessidades do estudante. 

4.2. NÃO SERÁ DIVULGADA NOTA DE NENHUM CANDIDATO que optar por fazer a Prova de Admissão. 
Nem mesmo no momento da entrevista.  

4.2.1. Não serão aceitos, a nenhuma instância pelo APOGEU, recursos referentes à aplicação da 
Prova de Admissão. 

4.3. Todos os candidatos e responsável legal, sem exceção, serão convidados para uma entrevista 
individual para conhecer mais sobre a proposta da turma. Após este atendimento, a matrícula poderá 
ser iniciada. 

4.3.1. A entrevista individual poderá ser feita presencialmente ou on-line pela Plataforma Google 
Meet. 

4.3.2. A entrevista individual poderá ser remarcada caso haja problemas técnicos. 
4.3.3. Caso não possam comparecer virtualmente ao atendimento previamente marcado, é 

responsabilidade do responsável pelo candidato entrar em contato com nossa Central de 
Atendimento (telefone e WhatsApp 4000-1295 (NÚMERO NOVO)) para um novo agendamento. 

4.3.4. A presença de pelo menos um responsável legal pelo candidato é obrigatória. 
4.4. Somente após a entrevista individual junto a equipe pedagógica do APOGEU, a matrícula poderá ser 

iniciada. Mais informações no item 5 deste Edital. 
 

5. DA MATRÍCULA 
5.1. Durante a entrevista individual, o candidato e/ou responsável poderão tirar dúvidas sobre a proposta 

pedagógica da turma para a qual se inscreveu, bem como conhecer os seus valores. 
5.2. Para efetivação da matrícula, os seguintes documentos devem OBRIGATORIAMENTE ser 

apresentados: 

TURMAS REGULARES CURSOS LIVRES 

- Declaração de Transferência ou Histórico 
Escolar do Aluno (original); 

- Carteira de Identidade do Aluno (original e 
fotocópia);  

- Carteira de Identidade do Aluno e Certidão 
de Nascimento (fotocópia);  

- Cadastro de Pessoa Física – CPF do Aluno 
(original e fotocópia);  

- Cadastro de Pessoa Física – CPF do Aluno 
(original e fotocópia);  

- Carteira de Identidade do Responsável 
Financeiro (original e fotocópia);  

- Carteira de Identidade do Responsável 
Financeiro (original e fotocópia);  

- Comprovante de Residência do 
Responsável Financeiro (fotocópia);  

- Cadastro de Pessoa Física – CPF do 
Responsável Financeiro (original e 
fotocópia);  

 

- Comprovante de Residência do 
Responsável Financeiro (fotocópia);  

  

- Cartão de vacina (fotocópia) 
Este é exclusivo para Educação Infantil. 

 

5.3. Depois de matriculado, o Histórico Escolar e/ou a Declaração de Transferência deverá ser entregue 
até o 20 de janeiro de 2022, tendo em vista que as instituições de origem possuem um prazo legal de 
30 (trinta) dias para emissão do documento após encerramento do ano letivo e solicitação do 
Responsável pelo estudante. 

5.4. A MATRÍCULA ESTARÁ SUJEITA AO CANCELAMENTO, CASO NÃO REGULARIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO CADASTRAL. 

5.5. No caso da desistência da matrícula já efetivada, o responsável pelo candidato deverá requerer, na 
recepção da unidade APOGEU escolhida para estudar no próximo ano letivo, o cancelamento da 
matrícula. 
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6. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

6.1. É de inteira responsabilidade do responsável pelo candidato o preenchimento correto do formulário de 
inscrição eletrônico. 

6.1.1. Caso algum dado tenha sido inserido de maneira errônea no momento da inscrição, comunique 
IMEDIATAMENTE a Central de Atendimento do APOGEU para correção dos dados. O contato 
pode ser feito pelo telefone e WhatsApp 4000-1295 (NÚMERO NOVO). 

6.1.2. No momento da inscrição no site do APOGEU, cada inscrição deve possuir um e-mail único. 
Em caso de irmãos, utilize um e-mail para cada candidato. 

6.2. A Rede de Ensino APOGEU reserva-se o direito de cancelar ou remarcar entrevistas e provas on-line 
devido a problemas técnicos e de conexão. 

6.3. Os candidatos com necessidades especiais (PcD) deverão reportar-se ao APOGEU após feita sua 
inscrição, conforme item 2 deste Edital. 

6.4. Os candidatos de nacionalidade estrangeira, ou brasileiros após longa ausência do sistema 
educacional brasileiro, deverão reportar-se ao APOGEU, após feita sua inscrição, conforme item 2 
deste Edital. 

6.5. É responsabilidade exclusiva do candidato, informar-se acerca de Editais, Anexos e Normas 
Complementares, além dos avisos e chamadas oficiais do Processo de Admissão. 

6.6. Os resultados deste Processo de Admissão terão validade para o ingresso no APOGEU no ano letivo 
de 2022, conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade, sem a garantia prévia ou reserva de 
vagas. 

6.7. Reforçamos que este Edital se refere apenas a turmas das unidades próprias da Rede de Ensino 
APOGEU, não cabendo a obrigatoriedade para nenhuma das nossas escolas parceiras. 

6.8. Reforçando o exposto no item 1 deste Edital, a abertura das turmas apresentadas está condicionada a 
um número mínimo de alunos matriculados. Caso não haja o número mínimo, a matrícula não poderá 
ser efetivada e poderá ser oferecida a opção de estudar em outra Unidade que possua a mesma 
turma. CASO OCORRA A NÃO ABERTURA DE ALGUMA TURMA, A REDE DE ENSINO APOGEU 
NÃO DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA. 

6.9. A constatação de qualquer tipo de fraude na realização da prova on-line ou presencial sujeita o 
candidato à exclusão do Processo de Admissão e às penalidades previstas no Regimento Interno do 
APOGEU, em qualquer época, mesmo após a matrícula ter sido efetivada. 

6.10. Terão direito à matrícula os candidatos que realizarem a entrevista individual e sua matrícula 
até o limite de vagas de cada turma. É condição legal para a realização da matrícula a apresentação 
dos documentos exigidos, conforme item 5 deste Edital. 

6.11. Caso um e-mail de confirmação não chegue após 24 (vinte e quatro) horas da inscrição, favor 
enviar um e-mail para apogeu@apogeu.com.br informando sobre o ocorrido. 

6.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Central de Atendimento do APOGEU. 
6.13. Os meios de contato com nossa Central de Atendimento são: (i) e-mail 

apogeu@apogeu.com.br, e (ii) telefone e WhatsApp 4000-1295 (NÚMERO NOVO). 
 

 
Equipe  
APOGEU. 
 

mailto:apogeu@apogeu.com.br
mailto:apogeu@apogeu.com.br

