INGRESSO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES - EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I
Para o ingresso no Cervantes, todos os candidatos participam de uma vivência para a educação infantil e 1º ano
do fundamental e sondagem pedagógica do 2º ano 5º ano.
Para participar no processo é necessário realizar a inscrição em nosso site no link abaixo:
Inscrição para processo de ingresso Cervantes (link)
Segue lista dos documentos obrigatórios para participação no processo de ingresso para candidatos até o 5º ano:
1. Cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno no formato PDF.
2. Uma foto 3×4 colorida para documento, recente com fundo branco e digitalizada em JPEG (esta foto
será utilizada para a carteirinha e documentação escolar do aluno no ano de ingresso) .
3. Cópia do boletim ou relatório da escola atual (para educação infantil), no formato PDF, que contenha
informação de série e ano em curso do aluno (2022).
4. Cópias do RG e CPF dos pais/responsáveis no formato PDF.
5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 (dados de pagamento abaixo).
6. Preencher o Histórico Familiar de acordo com o ano do aluno nos links abaixo.
É necessário informar se a vivência será em português ou espanhol e enviar todos os documentos (exceto
a foto em JPEG) em um arquivo no formato PDF (cada documento em uma página) para: admissoes@cmc.com.br
6. Histórico familiar - Educação Infantil (link)
6. Histórico familiar - Ensino fundamental 1º ao 5º ano (link)
Dados para pagamento da taxa no valor de R$ 300,00 - 033 BANCO SANTANDER / AG. 2057 C/C 13.000.340-5
ASSOCIAÇÃO COLÉGIO ESPANHOL DE SÃO PAULO (ACESP) / CNPJ 62.938.774/0001-15 - Enviar comprovante, no formato
PDF, com nome completo da(o) candidata(o), para: admissoes@cmc.com.br

A inscrição somente estará concluída ao recebermos todos os documentos e após o pagamento da taxa.
Os candidatos inscritos serão convocados por e-mail para a vivência ou sondagem pedagógica.
Critério de disponibilização de vagas até o 5º ano:
1º) Irmãos de alunos do Colégio Miguel de Cervantes.
2º) Filhos de ex-alunos.
3º) Candidatos procedentes de países de língua espanhola.
4º) Ordem da conclusão da inscrição para ingresso (entrega da documentação e pagamento da taxa).
A partir do 6º ano, os candidatos participarão de um processo seletivo com provas presenciais de matemática e
línguas, português ou espanhol, e dinâmicas de grupo. A seleção dos candidatos será feita com base nos
resultados deste processo seletivo. A convocação para matrículas será de acordo com o número de vagas
disponíveis para ingresso em cada ano.
Após a realização da vivência, sondagem ou processo seletivo em até 20 dias letivos as vagas serão
disponibilizadas de acordo com o resultado do processo, a disponibilidade e a efetivação das matrículas.

