
FAQ • Matrícula
na Educação Básica

1. QUAL É A FORMA DE INGRESSO NO COLÉGIO BATISTA MINEIRO?

Para a Educação Infantil: consiste em entrevista, presencial ou por telefone. Para a matrícula, haverá análise do número de vagas. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental: faremos uma sondagem pedagógica. 

Do 2º ano do Ensino Fundamental/Anos iniciais ao Ensino Médio: agendaremos avaliações de Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Redação. O ingresso ocorrerá por meio de processo seletivo, que requer inscrição prévia pelo site do Colégio Batista 
Mineiro. No momento da inscrição é preciso indicar a unidade escolar de interesse.

2. QUE CONTEÚDO SERÁ AVALIADO NO PROCESSO SELETIVO?

Todas as informações relacionadas aos conteúdos serão disponibilizadas na conclusão da inscrição para o processo seleti-
vo no site da RBE https://redebatista.edu.br/. Clique em Matrículas Abertas e efetue a inscrição, ou entre em contato 
com uma de nossas unidades.

                    Unidade de Ensino                                         E-mail                                      Telefone   
Colégio Batista Mineiro • Alphaville                       secretariaalphaville@redebatista.edu.br    (31) 4040-4101

Colégio Batista Mineiro • Betim                                        secretariabetim@redebatista.edu.br           (31) 3592-1177

Colégio Batista Mineiro • Buritis                                        secretariabr1@redebatista.edu.br             (31) 2516-7252

Colégio Batista Mineiro • Castelo                       secretariacastelo@redebatista.edu.br         (31) 3166-9800

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SI                       equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7330  (31) 34297337

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SF                               equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7268  (31) 3429-7269                  

                                                                                                                                                                               (31) 3429-7298  (31) 3429-7210

Colégio Batista Mineiro • Sete Lagoas                       secretariasetelagoas@redebatista.edu.br      (31) 3771-9817 (31) 2391-4100

Colégio Batista Mineiro • Ouro Branco                              admissao@redebatista.edu.br              (31) 3742-1142 (31) 3191-3855

Colégio Batista Mineiro • Uberlândia                        admissao@redebatista.edu.br              (34) 3236-2524

Colégio Batista Brasil • Vila Mariana | São Paulo      admissao@redebatista.edu.br              (11) 5575-8900 (11) 99763-9248

Colégio Batista Brasil • Porto Alegre | Rio Grande do Sul     secretariapoa@redebatista.edu.br              (51) 2136-5200  (51) 3135-6701 

                      (51) 9978-8588

Colégio Batista Brasil • João Pessoa | Paraíba         secretariajp@redebatista.edu.br                  (83) 3024-0665

3. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO?

• Cópia da Certidão de Nascimento ou do RG do(a) candidato(a) (documento insubstituível);

• declaração de escolaridade com carimbo da autorização de funcionamento da escola de origem (documento obrigatório 

para matrícula dos estudantes a partir do 2º Período da Educação Infantil);

• RG e CPF do pai e da mãe;

• comprovante de endereço,

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

4. O COLÉGIO OFERECE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA ANUIDADE ESCOLAR?

Sim. Para obter informações detalhadas, envie um e-mail para financeirorbe@redebatista.edu.br

5. QUAL É O VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR?

A mensalidade varia de acordo com o segmento. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail 
admissao@redebatista.edu.br ou pelos telefones: (31) 2391-4700 I (31) 3429-7200.

6. QUE FAIXAS ETÁRIAS SÃO ATENDIDAS PELAS UNIDADES DO COLÉGIO BATISTA MINEIRO E 
DO COLÉGIO BATISTA BRASIL? 

A faixa etária varia de acordo com a unidade de interesse. 

Unidade Floresta – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Buritis – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Castelo – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Betim – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Ouro Branco – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Sete Lagoas – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Uberlândia – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Alphaville – do Maternal I à 1ª série do Ensino Médio

Unidade João Pessoa – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Vila Mariana – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Porto Alegre – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

7. QUAIS SÃO AS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA?

Processo seletivo presencial: O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das avaliações 
com antecedência de quinze minutos, portando o comprovante de inscrição e os documentos a seguir:

• cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do(a) candidato(a).

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

Algumas unidades oferecem o processo seletivo online, com monitoramento digital. Para esta modalidade, o 
candidato deverá:

• possuir um computador com acesso à internet, webcam e microfone (a maioria dos computadores já possui essas 

funcionalidades);

• acessar o link (a ser enviado para o responsável) 10 minutos antes do início das avaliações;

• estar com o documento de identidade em mãos para apresentação ao profissional que aplicará a prova;

• estar com lápis, caneta e papel à disposição, pois algumas atividades serão escritas e deverão ser postadas de acordo 

com a orientação do aplicador.

Mais informações estarão disponíveis no edital do processo seletivo.

8. COMO OBTER O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO?

As unidades educacionais entrarão em contato com o responsável pelo estudante para informar o resultado do processo 
seletivo. Em caso de dúvidas, o responsável poderá entrar em contato por meio dos telefones:

Telefone das Unidades
 
BH – Buritis I     (31) 2516-7252

BH – Buritis II     (31) 3657-6777

BH – Castelo     (31) 3166-9800

BH – Floresta – Séries Iniciais e Séries Finais (31) 3429-7200

Betim      (31) 3592-1177

Ouro Branco     (31) 3742-1142

Sete Lagoas     (31) 3771-9817

Uberlândia     (34) 3236-2524

Alphaville     (31) 3526-7746

João Pessoa        (83) 3024-0665

Vila Mariana                                                          (11) 5575-8900/99763-9248

Porto Alegre                                                          (51) 2136-5200/3135-6701/9978-8588
 

9. COMO É O PROGRAMA BILÍNGUE?

O Programa Bilíngue do Batista usa a língua inglesa como ferramenta para aquisição de conhecimento. As aulas são 
interativas e lúdicas, auxiliando o estudante a desenvolver habilidades sociais, linguísticas e cognitivas. 

O material didático será divulgado na lista de materiais, e o seu uso é obrigatório.

10. O COLÉGIO OFERECE HORÁRIO INTEGRAL DE ENSINO?

Sim. Oferecemos o Batista Plus, um programa de educação em horário integral. O sistema inclui acompanhamento peda-
gógico, nutricional e programação recreativa, com aulas de Música, Artes e Educação Física.

Para informações sobre o horário integral de cada unidade de ensino, consulte o site da Rede Batista de Educação 
https://redebatista.edu.br/.          

         
11. COMO É O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NO BERÇÁRIO E MATERNAL?

Antes de iniciar as aulas, faremos uma reunião de pais para apresentação da equipe de trabalho, orientação sobre os 
primeiros dias de aulas e explicitação da proposta de ensino.

O processo de adaptação dos estudantes é feito de acordo com o ritmo de cada criança e família. Caso um estudante 
apresente alguma dificuldade, é importante planejar e ampliar o tempo da criança na escola de forma gradativa, para 
garantir uma adaptação tranquila à rotina da escola, respeitando, assim, as individualidades.

12. COMO É A ROTINA NO BERÇÁRIO?

Estabelecemos uma rotina no Berçário que inclui as interações necessárias para os estímulos de cada faixa etária. 

Oferecemos momento para banho de sol; momento de “soninho” (de acordo com cada bebê); atividades de Educação 
Física semanais com um profissional especializado focado no desenvolvimento e estímulos psicomotores; aulas de Ensino 
Religioso semanais, objetivando o suporte socioemocional e crescimento integral.

Alimentação: O cardápio é estabelecido de acordo com a faixa etária, podendo ser adaptado de acordo com os alimen-
tos específicos presentes na rotina do bebê.

No início do ano, o responsável deve efetuar o pagamento de uma taxa para aquisição das frutas. Esse modelo facilita a 
rotina familiar e garante que os bebês recebam frutas variadas e sempre frescas.

O que levar para o berçário: A família deve enviar, no primeiro dia de aula, um sabonete líquido, pente e xampu para 
ficar na escola; três mamadeiras (para água, leite e suco); mudas de roupa conforme o clima, para que sejam feitas trocas 
de acordo com a necessidade; fraldas, pomada e lenço umedecido suficientes para o período em que ficará na escola.

Todo início da semana letiva (segunda-feira), a família deve enviar toalha de banho e roupa de cama, que ficarão na escola 
ao longo da semana e retornarão para casa na sexta-feira, para higienização.

13. O BERÇÁRIO TEM UM LIMITE NO NÚMERO DE BEBÊS?

No Batista, o Berçário é amplo, recebendo o número de bebês proporcional ao espaço. Para o funcionamento do Berçário, 
a legislação estabelece um adulto para cada 7 bebês,  a nossa estrutura é de um adulto a cada 4 bebês. 

14. COMO É A ROTINA NO MATERNAL?

No Maternal, oferecemos uma rotina de estimulações pedagógicas conforme a faixa etária, com a professora regente 
como mediadora e uma monitora de apoio, realizando estratégias de forma lúdica e investindo nos aspectos necessários. 
Para refinamento de suas práticas, os professores recebem o suporte de coordenadores de ensino nas diversas áreas do 
conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências.  

Oferecemos aulas especializadas de Ensino Religioso, que trabalham o aspecto socioemocional a partir de histórias 
bíblicas, buscando a formação integral dos nossos estudantes; a Música trabalha as habilidades investindo na musi-
calização; a Educação Física aborda as habilidades e dá suporte na observação e desenvolvimento psicomotor de 
cada estudante.

Não há momento específico para o “sono”, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo em que a criança fica na 
escola, porém, quando percebemos a necessidade, oferecemos um “colchãozinho” para o momento de descanso.

Nossas salas têm banheiro interno, o que possibilita acesso mais fácil para os estudantes e suporte e controle da professo-
ra e monitora.

Alimentação: É opcional para a família enviar o lanche ou adquiri-lo na cantina da escola, garantindo o desenvolvimento 
de hábitos de alimentação saudável. Lembramos que, caso a criança tenha alguma intolerância ou alergia, a família 
deverá explicitar a questão à escola no ato da matrícula e/ou em atendimento, para que possamos seguir as orientações 
dos profissionais que acompanham a criança.

15. COMO É A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

A avaliação é processual e contínua, visando acompanhar o desenvolvimento das crianças, observando a trajetória de 
cada estudante, seus caminhos percorridos e suas possibilidades. Para que a criança seja protagonista no processo educa-
tivo, garantimos os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Berçário, Maternal I e Maternal II: enviamos um relatório de desempenho do estudante para as famílias ao final de cada 
semestre.

Maternal III, 1º Período e 2º Período: enviamos um relatório de desempenho por etapa, conforme calendário entregue pela 
escola no início do ano. 

Durante o primeiro semestre, a professora realiza um atendimento com cada família para relatar o desempenho do 
estudante, seus avanços e possíveis aspectos para investimento, dialogando sobre o processo educativo individual. Esse 
atendimento pode ser mais frequente de acordo com as demandas da professora e/ou da família.



1. QUAL É A FORMA DE INGRESSO NO COLÉGIO BATISTA MINEIRO?

Para a Educação Infantil: consiste em entrevista, presencial ou por telefone. Para a matrícula, haverá análise do número de vagas. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental: faremos uma sondagem pedagógica. 

Do 2º ano do Ensino Fundamental/Anos iniciais ao Ensino Médio: agendaremos avaliações de Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Redação. O ingresso ocorrerá por meio de processo seletivo, que requer inscrição prévia pelo site do Colégio Batista 
Mineiro. No momento da inscrição é preciso indicar a unidade escolar de interesse.

2. QUE CONTEÚDO SERÁ AVALIADO NO PROCESSO SELETIVO?
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3. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO?

• Cópia da Certidão de Nascimento ou do RG do(a) candidato(a) (documento insubstituível);

• declaração de escolaridade com carimbo da autorização de funcionamento da escola de origem (documento obrigatório 

para matrícula dos estudantes a partir do 2º Período da Educação Infantil);

• RG e CPF do pai e da mãe;

• comprovante de endereço,

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

4. O COLÉGIO OFERECE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA ANUIDADE ESCOLAR?

Sim. Para obter informações detalhadas, envie um e-mail para financeirorbe@redebatista.edu.br

5. QUAL É O VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR?

A mensalidade varia de acordo com o segmento. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail 
admissao@redebatista.edu.br ou pelos telefones: (31) 2391-4700 I (31) 3429-7200.

6. QUE FAIXAS ETÁRIAS SÃO ATENDIDAS PELAS UNIDADES DO COLÉGIO BATISTA MINEIRO E 
DO COLÉGIO BATISTA BRASIL? 

A faixa etária varia de acordo com a unidade de interesse. 

Unidade Floresta – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Buritis – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Castelo – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Betim – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Ouro Branco – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Sete Lagoas – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Uberlândia – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Alphaville – do Maternal I à 1ª série do Ensino Médio

Unidade João Pessoa – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Vila Mariana – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Porto Alegre – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

7. QUAIS SÃO AS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA?

Processo seletivo presencial: O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das avaliações 
com antecedência de quinze minutos, portando o comprovante de inscrição e os documentos a seguir:

• cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do(a) candidato(a).

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

Algumas unidades oferecem o processo seletivo online, com monitoramento digital. Para esta modalidade, o 
candidato deverá:

• possuir um computador com acesso à internet, webcam e microfone (a maioria dos computadores já possui essas 

funcionalidades);

• acessar o link (a ser enviado para o responsável) 10 minutos antes do início das avaliações;

• estar com o documento de identidade em mãos para apresentação ao profissional que aplicará a prova;

• estar com lápis, caneta e papel à disposição, pois algumas atividades serão escritas e deverão ser postadas de acordo 

com a orientação do aplicador.

Mais informações estarão disponíveis no edital do processo seletivo.

8. COMO OBTER O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO?

As unidades educacionais entrarão em contato com o responsável pelo estudante para informar o resultado do processo 
seletivo. Em caso de dúvidas, o responsável poderá entrar em contato por meio dos telefones:

Telefone das Unidades
 
BH – Buritis I     (31) 2516-7252

BH – Buritis II     (31) 3657-6777

BH – Castelo     (31) 3166-9800

BH – Floresta – Séries Iniciais e Séries Finais (31) 3429-7200

Betim      (31) 3592-1177

Ouro Branco     (31) 3742-1142

Sete Lagoas     (31) 3771-9817

Uberlândia     (34) 3236-2524

Alphaville     (31) 3526-7746

João Pessoa        (83) 3024-0665

Vila Mariana                                                          (11) 5575-8900/99763-9248

Porto Alegre                                                          (51) 2136-5200/3135-6701/9978-8588
 

9. COMO É O PROGRAMA BILÍNGUE?

O Programa Bilíngue do Batista usa a língua inglesa como ferramenta para aquisição de conhecimento. As aulas são 
interativas e lúdicas, auxiliando o estudante a desenvolver habilidades sociais, linguísticas e cognitivas. 

O material didático será divulgado na lista de materiais, e o seu uso é obrigatório.

10. O COLÉGIO OFERECE HORÁRIO INTEGRAL DE ENSINO?

Sim. Oferecemos o Batista Plus, um programa de educação em horário integral. O sistema inclui acompanhamento peda-
gógico, nutricional e programação recreativa, com aulas de Música, Artes e Educação Física.

Para informações sobre o horário integral de cada unidade de ensino, consulte o site da Rede Batista de Educação 
https://redebatista.edu.br/.          

         
11. COMO É O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NO BERÇÁRIO E MATERNAL?

Antes de iniciar as aulas, faremos uma reunião de pais para apresentação da equipe de trabalho, orientação sobre os 
primeiros dias de aulas e explicitação da proposta de ensino.

O processo de adaptação dos estudantes é feito de acordo com o ritmo de cada criança e família. Caso um estudante 
apresente alguma dificuldade, é importante planejar e ampliar o tempo da criança na escola de forma gradativa, para 
garantir uma adaptação tranquila à rotina da escola, respeitando, assim, as individualidades.

12. COMO É A ROTINA NO BERÇÁRIO?

Estabelecemos uma rotina no Berçário que inclui as interações necessárias para os estímulos de cada faixa etária. 

Oferecemos momento para banho de sol; momento de “soninho” (de acordo com cada bebê); atividades de Educação 
Física semanais com um profissional especializado focado no desenvolvimento e estímulos psicomotores; aulas de Ensino 
Religioso semanais, objetivando o suporte socioemocional e crescimento integral.

Alimentação: O cardápio é estabelecido de acordo com a faixa etária, podendo ser adaptado de acordo com os alimen-
tos específicos presentes na rotina do bebê.

No início do ano, o responsável deve efetuar o pagamento de uma taxa para aquisição das frutas. Esse modelo facilita a 
rotina familiar e garante que os bebês recebam frutas variadas e sempre frescas.

O que levar para o berçário: A família deve enviar, no primeiro dia de aula, um sabonete líquido, pente e xampu para 
ficar na escola; três mamadeiras (para água, leite e suco); mudas de roupa conforme o clima, para que sejam feitas trocas 
de acordo com a necessidade; fraldas, pomada e lenço umedecido suficientes para o período em que ficará na escola.

Todo início da semana letiva (segunda-feira), a família deve enviar toalha de banho e roupa de cama, que ficarão na escola 
ao longo da semana e retornarão para casa na sexta-feira, para higienização.

13. O BERÇÁRIO TEM UM LIMITE NO NÚMERO DE BEBÊS?

No Batista, o Berçário é amplo, recebendo o número de bebês proporcional ao espaço. Para o funcionamento do Berçário, 
a legislação estabelece um adulto para cada 7 bebês,  a nossa estrutura é de um adulto a cada 4 bebês. 

14. COMO É A ROTINA NO MATERNAL?

No Maternal, oferecemos uma rotina de estimulações pedagógicas conforme a faixa etária, com a professora regente 
como mediadora e uma monitora de apoio, realizando estratégias de forma lúdica e investindo nos aspectos necessários. 
Para refinamento de suas práticas, os professores recebem o suporte de coordenadores de ensino nas diversas áreas do 
conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências.  

Oferecemos aulas especializadas de Ensino Religioso, que trabalham o aspecto socioemocional a partir de histórias 
bíblicas, buscando a formação integral dos nossos estudantes; a Música trabalha as habilidades investindo na musi-
calização; a Educação Física aborda as habilidades e dá suporte na observação e desenvolvimento psicomotor de 
cada estudante.

Não há momento específico para o “sono”, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo em que a criança fica na 
escola, porém, quando percebemos a necessidade, oferecemos um “colchãozinho” para o momento de descanso.

Nossas salas têm banheiro interno, o que possibilita acesso mais fácil para os estudantes e suporte e controle da professo-
ra e monitora.

Alimentação: É opcional para a família enviar o lanche ou adquiri-lo na cantina da escola, garantindo o desenvolvimento 
de hábitos de alimentação saudável. Lembramos que, caso a criança tenha alguma intolerância ou alergia, a família 
deverá explicitar a questão à escola no ato da matrícula e/ou em atendimento, para que possamos seguir as orientações 
dos profissionais que acompanham a criança.

15. COMO É A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

A avaliação é processual e contínua, visando acompanhar o desenvolvimento das crianças, observando a trajetória de 
cada estudante, seus caminhos percorridos e suas possibilidades. Para que a criança seja protagonista no processo educa-
tivo, garantimos os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Berçário, Maternal I e Maternal II: enviamos um relatório de desempenho do estudante para as famílias ao final de cada 
semestre.

Maternal III, 1º Período e 2º Período: enviamos um relatório de desempenho por etapa, conforme calendário entregue pela 
escola no início do ano. 

Durante o primeiro semestre, a professora realiza um atendimento com cada família para relatar o desempenho do 
estudante, seus avanços e possíveis aspectos para investimento, dialogando sobre o processo educativo individual. Esse 
atendimento pode ser mais frequente de acordo com as demandas da professora e/ou da família.



1. QUAL É A FORMA DE INGRESSO NO COLÉGIO BATISTA MINEIRO?

Para a Educação Infantil: consiste em entrevista, presencial ou por telefone. Para a matrícula, haverá análise do número de vagas. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental: faremos uma sondagem pedagógica. 

Do 2º ano do Ensino Fundamental/Anos iniciais ao Ensino Médio: agendaremos avaliações de Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Redação. O ingresso ocorrerá por meio de processo seletivo, que requer inscrição prévia pelo site do Colégio Batista 
Mineiro. No momento da inscrição é preciso indicar a unidade escolar de interesse.

2. QUE CONTEÚDO SERÁ AVALIADO NO PROCESSO SELETIVO?

Todas as informações relacionadas aos conteúdos serão disponibilizadas na conclusão da inscrição para o processo seleti-
vo no site da RBE https://redebatista.edu.br/. Clique em Matrículas Abertas e efetue a inscrição, ou entre em contato 
com uma de nossas unidades.

                    Unidade de Ensino                                         E-mail                                      Telefone   
Colégio Batista Mineiro • Alphaville                       secretariaalphaville@redebatista.edu.br    (31) 4040-4101

Colégio Batista Mineiro • Betim                                        secretariabetim@redebatista.edu.br           (31) 3592-1177

Colégio Batista Mineiro • Buritis                                        secretariabr1@redebatista.edu.br             (31) 2516-7252

Colégio Batista Mineiro • Castelo                       secretariacastelo@redebatista.edu.br         (31) 3166-9800

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SI                       equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7330  (31) 34297337

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SF                               equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7268  (31) 3429-7269                  

                                                                                                                                                                               (31) 3429-7298  (31) 3429-7210

Colégio Batista Mineiro • Sete Lagoas                       secretariasetelagoas@redebatista.edu.br      (31) 3771-9817 (31) 2391-4100

Colégio Batista Mineiro • Ouro Branco                              admissao@redebatista.edu.br              (31) 3742-1142 (31) 3191-3855

Colégio Batista Mineiro • Uberlândia                        admissao@redebatista.edu.br              (34) 3236-2524

Colégio Batista Brasil • Vila Mariana | São Paulo      admissao@redebatista.edu.br              (11) 5575-8900 (11) 99763-9248

Colégio Batista Brasil • Porto Alegre | Rio Grande do Sul     secretariapoa@redebatista.edu.br              (51) 2136-5200  (51) 3135-6701 

                      (51) 9978-8588

Colégio Batista Brasil • João Pessoa | Paraíba         secretariajp@redebatista.edu.br                  (83) 3024-0665

3. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO?

• Cópia da Certidão de Nascimento ou do RG do(a) candidato(a) (documento insubstituível);

• declaração de escolaridade com carimbo da autorização de funcionamento da escola de origem (documento obrigatório 

para matrícula dos estudantes a partir do 2º Período da Educação Infantil);

• RG e CPF do pai e da mãe;

• comprovante de endereço,

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

4. O COLÉGIO OFERECE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA ANUIDADE ESCOLAR?

Sim. Para obter informações detalhadas, envie um e-mail para financeirorbe@redebatista.edu.br

5. QUAL É O VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR?

A mensalidade varia de acordo com o segmento. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail 
admissao@redebatista.edu.br ou pelos telefones: (31) 2391-4700 I (31) 3429-7200.

6. QUE FAIXAS ETÁRIAS SÃO ATENDIDAS PELAS UNIDADES DO COLÉGIO BATISTA MINEIRO E 
DO COLÉGIO BATISTA BRASIL? 

A faixa etária varia de acordo com a unidade de interesse. 

Unidade Floresta – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Buritis – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Castelo – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Betim – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Ouro Branco – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Sete Lagoas – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Uberlândia – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Alphaville – do Maternal I à 1ª série do Ensino Médio

Unidade João Pessoa – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Vila Mariana – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Porto Alegre – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

7. QUAIS SÃO AS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA?

Processo seletivo presencial: O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das avaliações 
com antecedência de quinze minutos, portando o comprovante de inscrição e os documentos a seguir:

• cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do(a) candidato(a).

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

Algumas unidades oferecem o processo seletivo online, com monitoramento digital. Para esta modalidade, o 
candidato deverá:

• possuir um computador com acesso à internet, webcam e microfone (a maioria dos computadores já possui essas 

funcionalidades);

• acessar o link (a ser enviado para o responsável) 10 minutos antes do início das avaliações;

• estar com o documento de identidade em mãos para apresentação ao profissional que aplicará a prova;

• estar com lápis, caneta e papel à disposição, pois algumas atividades serão escritas e deverão ser postadas de acordo 

com a orientação do aplicador.

Mais informações estarão disponíveis no edital do processo seletivo.

8. COMO OBTER O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO?

As unidades educacionais entrarão em contato com o responsável pelo estudante para informar o resultado do processo 
seletivo. Em caso de dúvidas, o responsável poderá entrar em contato por meio dos telefones:

Telefone das Unidades
 
BH – Buritis I     (31) 2516-7252

BH – Buritis II     (31) 3657-6777

BH – Castelo     (31) 3166-9800

BH – Floresta – Séries Iniciais e Séries Finais (31) 3429-7200

Betim      (31) 3592-1177

Ouro Branco     (31) 3742-1142

Sete Lagoas     (31) 3771-9817

Uberlândia     (34) 3236-2524

Alphaville     (31) 3526-7746

João Pessoa        (83) 3024-0665

Vila Mariana                                                          (11) 5575-8900/99763-9248

Porto Alegre                                                          (51) 2136-5200/3135-6701/9978-8588
 

9. COMO É O PROGRAMA BILÍNGUE?

O Programa Bilíngue do Batista usa a língua inglesa como ferramenta para aquisição de conhecimento. As aulas são 
interativas e lúdicas, auxiliando o estudante a desenvolver habilidades sociais, linguísticas e cognitivas. 

O material didático será divulgado na lista de materiais, e o seu uso é obrigatório.

10. O COLÉGIO OFERECE HORÁRIO INTEGRAL DE ENSINO?

Sim. Oferecemos o Batista Plus, um programa de educação em horário integral. O sistema inclui acompanhamento peda-
gógico, nutricional e programação recreativa, com aulas de Música, Artes e Educação Física.

Para informações sobre o horário integral de cada unidade de ensino, consulte o site da Rede Batista de Educação 
https://redebatista.edu.br/.          

         
11. COMO É O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NO BERÇÁRIO E MATERNAL?

Antes de iniciar as aulas, faremos uma reunião de pais para apresentação da equipe de trabalho, orientação sobre os 
primeiros dias de aulas e explicitação da proposta de ensino.

O processo de adaptação dos estudantes é feito de acordo com o ritmo de cada criança e família. Caso um estudante 
apresente alguma dificuldade, é importante planejar e ampliar o tempo da criança na escola de forma gradativa, para 
garantir uma adaptação tranquila à rotina da escola, respeitando, assim, as individualidades.

12. COMO É A ROTINA NO BERÇÁRIO?

Estabelecemos uma rotina no Berçário que inclui as interações necessárias para os estímulos de cada faixa etária. 

Oferecemos momento para banho de sol; momento de “soninho” (de acordo com cada bebê); atividades de Educação 
Física semanais com um profissional especializado focado no desenvolvimento e estímulos psicomotores; aulas de Ensino 
Religioso semanais, objetivando o suporte socioemocional e crescimento integral.

Alimentação: O cardápio é estabelecido de acordo com a faixa etária, podendo ser adaptado de acordo com os alimen-
tos específicos presentes na rotina do bebê.

No início do ano, o responsável deve efetuar o pagamento de uma taxa para aquisição das frutas. Esse modelo facilita a 
rotina familiar e garante que os bebês recebam frutas variadas e sempre frescas.

O que levar para o berçário: A família deve enviar, no primeiro dia de aula, um sabonete líquido, pente e xampu para 
ficar na escola; três mamadeiras (para água, leite e suco); mudas de roupa conforme o clima, para que sejam feitas trocas 
de acordo com a necessidade; fraldas, pomada e lenço umedecido suficientes para o período em que ficará na escola.

Todo início da semana letiva (segunda-feira), a família deve enviar toalha de banho e roupa de cama, que ficarão na escola 
ao longo da semana e retornarão para casa na sexta-feira, para higienização.

13. O BERÇÁRIO TEM UM LIMITE NO NÚMERO DE BEBÊS?

No Batista, o Berçário é amplo, recebendo o número de bebês proporcional ao espaço. Para o funcionamento do Berçário, 
a legislação estabelece um adulto para cada 7 bebês,  a nossa estrutura é de um adulto a cada 4 bebês. 

14. COMO É A ROTINA NO MATERNAL?

No Maternal, oferecemos uma rotina de estimulações pedagógicas conforme a faixa etária, com a professora regente 
como mediadora e uma monitora de apoio, realizando estratégias de forma lúdica e investindo nos aspectos necessários. 
Para refinamento de suas práticas, os professores recebem o suporte de coordenadores de ensino nas diversas áreas do 
conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências.  

Oferecemos aulas especializadas de Ensino Religioso, que trabalham o aspecto socioemocional a partir de histórias 
bíblicas, buscando a formação integral dos nossos estudantes; a Música trabalha as habilidades investindo na musi-
calização; a Educação Física aborda as habilidades e dá suporte na observação e desenvolvimento psicomotor de 
cada estudante.

Não há momento específico para o “sono”, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo em que a criança fica na 
escola, porém, quando percebemos a necessidade, oferecemos um “colchãozinho” para o momento de descanso.

Nossas salas têm banheiro interno, o que possibilita acesso mais fácil para os estudantes e suporte e controle da professo-
ra e monitora.

Alimentação: É opcional para a família enviar o lanche ou adquiri-lo na cantina da escola, garantindo o desenvolvimento 
de hábitos de alimentação saudável. Lembramos que, caso a criança tenha alguma intolerância ou alergia, a família 
deverá explicitar a questão à escola no ato da matrícula e/ou em atendimento, para que possamos seguir as orientações 
dos profissionais que acompanham a criança.

15. COMO É A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

A avaliação é processual e contínua, visando acompanhar o desenvolvimento das crianças, observando a trajetória de 
cada estudante, seus caminhos percorridos e suas possibilidades. Para que a criança seja protagonista no processo educa-
tivo, garantimos os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Berçário, Maternal I e Maternal II: enviamos um relatório de desempenho do estudante para as famílias ao final de cada 
semestre.

Maternal III, 1º Período e 2º Período: enviamos um relatório de desempenho por etapa, conforme calendário entregue pela 
escola no início do ano. 

Durante o primeiro semestre, a professora realiza um atendimento com cada família para relatar o desempenho do 
estudante, seus avanços e possíveis aspectos para investimento, dialogando sobre o processo educativo individual. Esse 
atendimento pode ser mais frequente de acordo com as demandas da professora e/ou da família.



1. QUAL É A FORMA DE INGRESSO NO COLÉGIO BATISTA MINEIRO?

Para a Educação Infantil: consiste em entrevista, presencial ou por telefone. Para a matrícula, haverá análise do número de vagas. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental: faremos uma sondagem pedagógica. 

Do 2º ano do Ensino Fundamental/Anos iniciais ao Ensino Médio: agendaremos avaliações de Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Redação. O ingresso ocorrerá por meio de processo seletivo, que requer inscrição prévia pelo site do Colégio Batista 
Mineiro. No momento da inscrição é preciso indicar a unidade escolar de interesse.

2. QUE CONTEÚDO SERÁ AVALIADO NO PROCESSO SELETIVO?

Todas as informações relacionadas aos conteúdos serão disponibilizadas na conclusão da inscrição para o processo seleti-
vo no site da RBE https://redebatista.edu.br/. Clique em Matrículas Abertas e efetue a inscrição, ou entre em contato 
com uma de nossas unidades.

                    Unidade de Ensino                                         E-mail                                      Telefone   
Colégio Batista Mineiro • Alphaville                       secretariaalphaville@redebatista.edu.br    (31) 4040-4101

Colégio Batista Mineiro • Betim                                        secretariabetim@redebatista.edu.br           (31) 3592-1177

Colégio Batista Mineiro • Buritis                                        secretariabr1@redebatista.edu.br             (31) 2516-7252

Colégio Batista Mineiro • Castelo                       secretariacastelo@redebatista.edu.br         (31) 3166-9800

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SI                       equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7330  (31) 34297337

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SF                               equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7268  (31) 3429-7269                  

                                                                                                                                                                               (31) 3429-7298  (31) 3429-7210

Colégio Batista Mineiro • Sete Lagoas                       secretariasetelagoas@redebatista.edu.br      (31) 3771-9817 (31) 2391-4100

Colégio Batista Mineiro • Ouro Branco                              admissao@redebatista.edu.br              (31) 3742-1142 (31) 3191-3855

Colégio Batista Mineiro • Uberlândia                        admissao@redebatista.edu.br              (34) 3236-2524

Colégio Batista Brasil • Vila Mariana | São Paulo      admissao@redebatista.edu.br              (11) 5575-8900 (11) 99763-9248

Colégio Batista Brasil • Porto Alegre | Rio Grande do Sul     secretariapoa@redebatista.edu.br              (51) 2136-5200  (51) 3135-6701 

                      (51) 9978-8588

Colégio Batista Brasil • João Pessoa | Paraíba         secretariajp@redebatista.edu.br                  (83) 3024-0665

3. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO?

• Cópia da Certidão de Nascimento ou do RG do(a) candidato(a) (documento insubstituível);

• declaração de escolaridade com carimbo da autorização de funcionamento da escola de origem (documento obrigatório 

para matrícula dos estudantes a partir do 2º Período da Educação Infantil);

• RG e CPF do pai e da mãe;

• comprovante de endereço,

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

4. O COLÉGIO OFERECE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA ANUIDADE ESCOLAR?

Sim. Para obter informações detalhadas, envie um e-mail para financeirorbe@redebatista.edu.br

5. QUAL É O VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR?

A mensalidade varia de acordo com o segmento. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail 
admissao@redebatista.edu.br ou pelos telefones: (31) 2391-4700 I (31) 3429-7200.

6. QUE FAIXAS ETÁRIAS SÃO ATENDIDAS PELAS UNIDADES DO COLÉGIO BATISTA MINEIRO E 
DO COLÉGIO BATISTA BRASIL? 

A faixa etária varia de acordo com a unidade de interesse. 

Unidade Floresta – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Buritis – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Castelo – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Betim – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Ouro Branco – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Sete Lagoas – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Uberlândia – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Alphaville – do Maternal I à 1ª série do Ensino Médio

Unidade João Pessoa – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Vila Mariana – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Porto Alegre – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

7. QUAIS SÃO AS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA?

Processo seletivo presencial: O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das avaliações 
com antecedência de quinze minutos, portando o comprovante de inscrição e os documentos a seguir:

• cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do(a) candidato(a).

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

Algumas unidades oferecem o processo seletivo online, com monitoramento digital. Para esta modalidade, o 
candidato deverá:

• possuir um computador com acesso à internet, webcam e microfone (a maioria dos computadores já possui essas 

funcionalidades);

• acessar o link (a ser enviado para o responsável) 10 minutos antes do início das avaliações;

• estar com o documento de identidade em mãos para apresentação ao profissional que aplicará a prova;

• estar com lápis, caneta e papel à disposição, pois algumas atividades serão escritas e deverão ser postadas de acordo 

com a orientação do aplicador.

Mais informações estarão disponíveis no edital do processo seletivo.

8. COMO OBTER O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO?

As unidades educacionais entrarão em contato com o responsável pelo estudante para informar o resultado do processo 
seletivo. Em caso de dúvidas, o responsável poderá entrar em contato por meio dos telefones:

Telefone das Unidades
 
BH – Buritis I     (31) 2516-7252

BH – Buritis II     (31) 3657-6777

BH – Castelo     (31) 3166-9800

BH – Floresta – Séries Iniciais e Séries Finais (31) 3429-7200

Betim      (31) 3592-1177

Ouro Branco     (31) 3742-1142

Sete Lagoas     (31) 3771-9817

Uberlândia     (34) 3236-2524

Alphaville     (31) 3526-7746

João Pessoa        (83) 3024-0665

Vila Mariana                                                          (11) 5575-8900/99763-9248

Porto Alegre                                                          (51) 2136-5200/3135-6701/9978-8588
 

9. COMO É O PROGRAMA BILÍNGUE?

O Programa Bilíngue do Batista usa a língua inglesa como ferramenta para aquisição de conhecimento. As aulas são 
interativas e lúdicas, auxiliando o estudante a desenvolver habilidades sociais, linguísticas e cognitivas. 

O material didático será divulgado na lista de materiais, e o seu uso é obrigatório.

10. O COLÉGIO OFERECE HORÁRIO INTEGRAL DE ENSINO?

Sim. Oferecemos o Batista Plus, um programa de educação em horário integral. O sistema inclui acompanhamento peda-
gógico, nutricional e programação recreativa, com aulas de Música, Artes e Educação Física.

Para informações sobre o horário integral de cada unidade de ensino, consulte o site da Rede Batista de Educação 
https://redebatista.edu.br/.          

         
11. COMO É O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NO BERÇÁRIO E MATERNAL?

Antes de iniciar as aulas, faremos uma reunião de pais para apresentação da equipe de trabalho, orientação sobre os 
primeiros dias de aulas e explicitação da proposta de ensino.

O processo de adaptação dos estudantes é feito de acordo com o ritmo de cada criança e família. Caso um estudante 
apresente alguma dificuldade, é importante planejar e ampliar o tempo da criança na escola de forma gradativa, para 
garantir uma adaptação tranquila à rotina da escola, respeitando, assim, as individualidades.

12. COMO É A ROTINA NO BERÇÁRIO?

Estabelecemos uma rotina no Berçário que inclui as interações necessárias para os estímulos de cada faixa etária. 

Oferecemos momento para banho de sol; momento de “soninho” (de acordo com cada bebê); atividades de Educação 
Física semanais com um profissional especializado focado no desenvolvimento e estímulos psicomotores; aulas de Ensino 
Religioso semanais, objetivando o suporte socioemocional e crescimento integral.

Alimentação: O cardápio é estabelecido de acordo com a faixa etária, podendo ser adaptado de acordo com os alimen-
tos específicos presentes na rotina do bebê.

No início do ano, o responsável deve efetuar o pagamento de uma taxa para aquisição das frutas. Esse modelo facilita a 
rotina familiar e garante que os bebês recebam frutas variadas e sempre frescas.

O que levar para o berçário: A família deve enviar, no primeiro dia de aula, um sabonete líquido, pente e xampu para 
ficar na escola; três mamadeiras (para água, leite e suco); mudas de roupa conforme o clima, para que sejam feitas trocas 
de acordo com a necessidade; fraldas, pomada e lenço umedecido suficientes para o período em que ficará na escola.

Todo início da semana letiva (segunda-feira), a família deve enviar toalha de banho e roupa de cama, que ficarão na escola 
ao longo da semana e retornarão para casa na sexta-feira, para higienização.

13. O BERÇÁRIO TEM UM LIMITE NO NÚMERO DE BEBÊS?

No Batista, o Berçário é amplo, recebendo o número de bebês proporcional ao espaço. Para o funcionamento do Berçário, 
a legislação estabelece um adulto para cada 7 bebês,  a nossa estrutura é de um adulto a cada 4 bebês. 

14. COMO É A ROTINA NO MATERNAL?

No Maternal, oferecemos uma rotina de estimulações pedagógicas conforme a faixa etária, com a professora regente 
como mediadora e uma monitora de apoio, realizando estratégias de forma lúdica e investindo nos aspectos necessários. 
Para refinamento de suas práticas, os professores recebem o suporte de coordenadores de ensino nas diversas áreas do 
conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências.  

Oferecemos aulas especializadas de Ensino Religioso, que trabalham o aspecto socioemocional a partir de histórias 
bíblicas, buscando a formação integral dos nossos estudantes; a Música trabalha as habilidades investindo na musi-
calização; a Educação Física aborda as habilidades e dá suporte na observação e desenvolvimento psicomotor de 
cada estudante.

Não há momento específico para o “sono”, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo em que a criança fica na 
escola, porém, quando percebemos a necessidade, oferecemos um “colchãozinho” para o momento de descanso.

Nossas salas têm banheiro interno, o que possibilita acesso mais fácil para os estudantes e suporte e controle da professo-
ra e monitora.

Alimentação: É opcional para a família enviar o lanche ou adquiri-lo na cantina da escola, garantindo o desenvolvimento 
de hábitos de alimentação saudável. Lembramos que, caso a criança tenha alguma intolerância ou alergia, a família 
deverá explicitar a questão à escola no ato da matrícula e/ou em atendimento, para que possamos seguir as orientações 
dos profissionais que acompanham a criança.

15. COMO É A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

A avaliação é processual e contínua, visando acompanhar o desenvolvimento das crianças, observando a trajetória de 
cada estudante, seus caminhos percorridos e suas possibilidades. Para que a criança seja protagonista no processo educa-
tivo, garantimos os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Berçário, Maternal I e Maternal II: enviamos um relatório de desempenho do estudante para as famílias ao final de cada 
semestre.

Maternal III, 1º Período e 2º Período: enviamos um relatório de desempenho por etapa, conforme calendário entregue pela 
escola no início do ano. 

Durante o primeiro semestre, a professora realiza um atendimento com cada família para relatar o desempenho do 
estudante, seus avanços e possíveis aspectos para investimento, dialogando sobre o processo educativo individual. Esse 
atendimento pode ser mais frequente de acordo com as demandas da professora e/ou da família.



1. QUAL É A FORMA DE INGRESSO NO COLÉGIO BATISTA MINEIRO?

Para a Educação Infantil: consiste em entrevista, presencial ou por telefone. Para a matrícula, haverá análise do número de vagas. 

Para o 1º ano do Ensino Fundamental: faremos uma sondagem pedagógica. 

Do 2º ano do Ensino Fundamental/Anos iniciais ao Ensino Médio: agendaremos avaliações de Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Redação. O ingresso ocorrerá por meio de processo seletivo, que requer inscrição prévia pelo site do Colégio Batista 
Mineiro. No momento da inscrição é preciso indicar a unidade escolar de interesse.

2. QUE CONTEÚDO SERÁ AVALIADO NO PROCESSO SELETIVO?

Todas as informações relacionadas aos conteúdos serão disponibilizadas na conclusão da inscrição para o processo seleti-
vo no site da RBE https://redebatista.edu.br/. Clique em Matrículas Abertas e efetue a inscrição, ou entre em contato 
com uma de nossas unidades.

                    Unidade de Ensino                                         E-mail                                      Telefone   
Colégio Batista Mineiro • Alphaville                       secretariaalphaville@redebatista.edu.br    (31) 4040-4101

Colégio Batista Mineiro • Betim                                        secretariabetim@redebatista.edu.br           (31) 3592-1177

Colégio Batista Mineiro • Buritis                                        secretariabr1@redebatista.edu.br             (31) 2516-7252

Colégio Batista Mineiro • Castelo                       secretariacastelo@redebatista.edu.br         (31) 3166-9800

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SI                       equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7330  (31) 34297337

Colégio Batista Mineiro • Floresta | SF                               equipesecretaria@redebatista.edu.br          (31) 3429-7268  (31) 3429-7269                  

                                                                                                                                                                               (31) 3429-7298  (31) 3429-7210

Colégio Batista Mineiro • Sete Lagoas                       secretariasetelagoas@redebatista.edu.br      (31) 3771-9817 (31) 2391-4100

Colégio Batista Mineiro • Ouro Branco                              admissao@redebatista.edu.br              (31) 3742-1142 (31) 3191-3855

Colégio Batista Mineiro • Uberlândia                        admissao@redebatista.edu.br              (34) 3236-2524

Colégio Batista Brasil • Vila Mariana | São Paulo      admissao@redebatista.edu.br              (11) 5575-8900 (11) 99763-9248

Colégio Batista Brasil • Porto Alegre | Rio Grande do Sul     secretariapoa@redebatista.edu.br              (51) 2136-5200  (51) 3135-6701 

                      (51) 9978-8588

Colégio Batista Brasil • João Pessoa | Paraíba         secretariajp@redebatista.edu.br                  (83) 3024-0665

3. QUE DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO?

• Cópia da Certidão de Nascimento ou do RG do(a) candidato(a) (documento insubstituível);

• declaração de escolaridade com carimbo da autorização de funcionamento da escola de origem (documento obrigatório 

para matrícula dos estudantes a partir do 2º Período da Educação Infantil);

• RG e CPF do pai e da mãe;

• comprovante de endereço,

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

4. O COLÉGIO OFERECE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA ANUIDADE ESCOLAR?

Sim. Para obter informações detalhadas, envie um e-mail para financeirorbe@redebatista.edu.br

5. QUAL É O VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR?

A mensalidade varia de acordo com o segmento. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail 
admissao@redebatista.edu.br ou pelos telefones: (31) 2391-4700 I (31) 3429-7200.

6. QUE FAIXAS ETÁRIAS SÃO ATENDIDAS PELAS UNIDADES DO COLÉGIO BATISTA MINEIRO E 
DO COLÉGIO BATISTA BRASIL? 

A faixa etária varia de acordo com a unidade de interesse. 

Unidade Floresta – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Buritis – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Castelo – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Betim – do Berçário ao Ensino Médio

Unidade Ouro Branco – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Sete Lagoas – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Uberlândia – do Maternal I ao Ensino Médio

Unidade Alphaville – do Maternal I à 1ª série do Ensino Médio

Unidade João Pessoa – do Maternal I ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

Unidade Vila Mariana – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

Unidade Porto Alegre – do Maternal I à 3ª série do Ensino Médio

7. QUAIS SÃO AS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA?

Processo seletivo presencial: O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização das avaliações 
com antecedência de quinze minutos, portando o comprovante de inscrição e os documentos a seguir:

• cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do(a) candidato(a).

• último boletim escolar ou relatório do desenvolvimento da criança (no caso de candidatos(as) ao 1º ano do Ensino 

Fundamental).

Algumas unidades oferecem o processo seletivo online, com monitoramento digital. Para esta modalidade, o 
candidato deverá:

• possuir um computador com acesso à internet, webcam e microfone (a maioria dos computadores já possui essas 

funcionalidades);

• acessar o link (a ser enviado para o responsável) 10 minutos antes do início das avaliações;

• estar com o documento de identidade em mãos para apresentação ao profissional que aplicará a prova;

• estar com lápis, caneta e papel à disposição, pois algumas atividades serão escritas e deverão ser postadas de acordo 

com a orientação do aplicador.

Mais informações estarão disponíveis no edital do processo seletivo.

8. COMO OBTER O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO?

As unidades educacionais entrarão em contato com o responsável pelo estudante para informar o resultado do processo 
seletivo. Em caso de dúvidas, o responsável poderá entrar em contato por meio dos telefones:

Telefone das Unidades
 
BH – Buritis I     (31) 2516-7252

BH – Buritis II     (31) 3657-6777

BH – Castelo     (31) 3166-9800

BH – Floresta – Séries Iniciais e Séries Finais (31) 3429-7200

Betim      (31) 3592-1177

Ouro Branco     (31) 3742-1142

Sete Lagoas     (31) 3771-9817

Uberlândia     (34) 3236-2524

Alphaville     (31) 3526-7746

João Pessoa        (83) 3024-0665

Vila Mariana                                                          (11) 5575-8900/99763-9248

Porto Alegre                                                          (51) 2136-5200/3135-6701/9978-8588
 

9. COMO É O PROGRAMA BILÍNGUE?

O Programa Bilíngue do Batista usa a língua inglesa como ferramenta para aquisição de conhecimento. As aulas são 
interativas e lúdicas, auxiliando o estudante a desenvolver habilidades sociais, linguísticas e cognitivas. 

O material didático será divulgado na lista de materiais, e o seu uso é obrigatório.

10. O COLÉGIO OFERECE HORÁRIO INTEGRAL DE ENSINO?

Sim. Oferecemos o Batista Plus, um programa de educação em horário integral. O sistema inclui acompanhamento peda-
gógico, nutricional e programação recreativa, com aulas de Música, Artes e Educação Física.

Para informações sobre o horário integral de cada unidade de ensino, consulte o site da Rede Batista de Educação 
https://redebatista.edu.br/.          

         
11. COMO É O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO NO BERÇÁRIO E MATERNAL?

Antes de iniciar as aulas, faremos uma reunião de pais para apresentação da equipe de trabalho, orientação sobre os 
primeiros dias de aulas e explicitação da proposta de ensino.

O processo de adaptação dos estudantes é feito de acordo com o ritmo de cada criança e família. Caso um estudante 
apresente alguma dificuldade, é importante planejar e ampliar o tempo da criança na escola de forma gradativa, para 
garantir uma adaptação tranquila à rotina da escola, respeitando, assim, as individualidades.

12. COMO É A ROTINA NO BERÇÁRIO?

Estabelecemos uma rotina no Berçário que inclui as interações necessárias para os estímulos de cada faixa etária. 

Oferecemos momento para banho de sol; momento de “soninho” (de acordo com cada bebê); atividades de Educação 
Física semanais com um profissional especializado focado no desenvolvimento e estímulos psicomotores; aulas de Ensino 
Religioso semanais, objetivando o suporte socioemocional e crescimento integral.

Alimentação: O cardápio é estabelecido de acordo com a faixa etária, podendo ser adaptado de acordo com os alimen-
tos específicos presentes na rotina do bebê.

No início do ano, o responsável deve efetuar o pagamento de uma taxa para aquisição das frutas. Esse modelo facilita a 
rotina familiar e garante que os bebês recebam frutas variadas e sempre frescas.

O que levar para o berçário: A família deve enviar, no primeiro dia de aula, um sabonete líquido, pente e xampu para 
ficar na escola; três mamadeiras (para água, leite e suco); mudas de roupa conforme o clima, para que sejam feitas trocas 
de acordo com a necessidade; fraldas, pomada e lenço umedecido suficientes para o período em que ficará na escola.

Todo início da semana letiva (segunda-feira), a família deve enviar toalha de banho e roupa de cama, que ficarão na escola 
ao longo da semana e retornarão para casa na sexta-feira, para higienização.

13. O BERÇÁRIO TEM UM LIMITE NO NÚMERO DE BEBÊS?

No Batista, o Berçário é amplo, recebendo o número de bebês proporcional ao espaço. Para o funcionamento do Berçário, 
a legislação estabelece um adulto para cada 7 bebês,  a nossa estrutura é de um adulto a cada 4 bebês. 

14. COMO É A ROTINA NO MATERNAL?

No Maternal, oferecemos uma rotina de estimulações pedagógicas conforme a faixa etária, com a professora regente 
como mediadora e uma monitora de apoio, realizando estratégias de forma lúdica e investindo nos aspectos necessários. 
Para refinamento de suas práticas, os professores recebem o suporte de coordenadores de ensino nas diversas áreas do 
conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências.  

Oferecemos aulas especializadas de Ensino Religioso, que trabalham o aspecto socioemocional a partir de histórias 
bíblicas, buscando a formação integral dos nossos estudantes; a Música trabalha as habilidades investindo na musi-
calização; a Educação Física aborda as habilidades e dá suporte na observação e desenvolvimento psicomotor de 
cada estudante.

Não há momento específico para o “sono”, considerando o trabalho desenvolvido e o tempo em que a criança fica na 
escola, porém, quando percebemos a necessidade, oferecemos um “colchãozinho” para o momento de descanso.

Nossas salas têm banheiro interno, o que possibilita acesso mais fácil para os estudantes e suporte e controle da professo-
ra e monitora.

Alimentação: É opcional para a família enviar o lanche ou adquiri-lo na cantina da escola, garantindo o desenvolvimento 
de hábitos de alimentação saudável. Lembramos que, caso a criança tenha alguma intolerância ou alergia, a família 
deverá explicitar a questão à escola no ato da matrícula e/ou em atendimento, para que possamos seguir as orientações 
dos profissionais que acompanham a criança.

15. COMO É A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL?

A avaliação é processual e contínua, visando acompanhar o desenvolvimento das crianças, observando a trajetória de 
cada estudante, seus caminhos percorridos e suas possibilidades. Para que a criança seja protagonista no processo educa-
tivo, garantimos os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Berçário, Maternal I e Maternal II: enviamos um relatório de desempenho do estudante para as famílias ao final de cada 
semestre.

Maternal III, 1º Período e 2º Período: enviamos um relatório de desempenho por etapa, conforme calendário entregue pela 
escola no início do ano. 

Durante o primeiro semestre, a professora realiza um atendimento com cada família para relatar o desempenho do 
estudante, seus avanços e possíveis aspectos para investimento, dialogando sobre o processo educativo individual. Esse 
atendimento pode ser mais frequente de acordo com as demandas da professora e/ou da família.


