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PROCESSO DE ADMISSÃO DE NOVOS 
ALUNOS / 2022 

 
  

Salvador, 26 de agosto de 2021.  
 

Srs. pais e/ou responsáveis, 
 
Comunicamos que o Processo de Admissão de Novos Alunos do Colégio 

Módulo para o ano letivo de 2022 está aberto a partir desta data. Nesse processo, 
composto de inscrição, reunião pedagógica, entrevista com a equipe técnica e 
análise de boletim, estão disponíveis vagas para as turmas do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. 

 
 
1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 
O Processo de Admissão de Novos Alunos para 2022 será composto de: 
a) inscrição pelo site: www.portalmodulo.com.br; 
b) reunião com equipe pedagógica (pela plataforma Meet); 
c) entrevista individual com a equipe técnica (online ou presencial); 
d) análise do boletim completo de 2019, de 2020 e boletim parcial e 

atualizado de 2021.  
 

 
A reunião com a equipe pedagógica tem o objetivo de repassar às famílias 
todas as informações relativas às diretrizes pedagógicas e de funcionamento 
do Colégio Módulo. Deverão participar da reunião o candidato e pelo menos 
um de seus pais ou responsáveis. 

 
A inscrição para o processo de admissão pode ser feita a qualquer 
momento, mesmo antes da realização da reunião com equipe pedagógica. 

 
O informativo com todos os esclarecimentos sobre a matrícula será divulgado 
no site www.portalmodulo.com.br. Para garantir sua vaga, o candidato 
aprovado deverá ser matriculado seguindo todas as orientações e os 
prazos apresentados nesse informativo. 
 

1.1 Bilinguismo no Colégio Módulo: para o 6º ao 8º ano do Ensino 
Fundamental 
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O Colégio Módulo conta com a turma Live English e a turma Way English 
para o 6º, o 7º e o 8º ano do Ensino Fundamental. Para fazer a escolha de turma 
a cursar em 2022 no 6º, no 7º e no 8º ano do Ensino Fundamental, é necessário 
que o responsável financeiro do candidato faça a opção no momento da 
inscrição para o Processo de Admissão de Novos Alunos/2022, optando pela 
turma Live English ou pela turma Way English.  

 
Veja, a seguir, informações referentes às turmas Live English e Way 

English: 
 

Live English 
 

Aulas em inglês para o convívio constante e natural com a língua.  
 

O aprendizado acontece de maneira viva e dinâmica, por meio de atividades 
contextualizadas, jogos, projetos, e do uso de diversos recursos pedagógicos, 
como música, literatura e tecnologia.  

 
A turma Live English faz parte de um programa bilíngue desenvolvido em 

parceria com a Cambridge University Press. Os alunos dessa modalidade 
contarão com cinco aulas de inglês por semana. Em função da carga horária com 
duas aulas a mais de inglês, essa turma terá o 7º horário de aula em dois dias da 
semana, ou seja, em dois dias da semana a aula será finalizada às 13h30. 

 
O valor da anuidade para a turma Live English será diferenciado, mas não 

superior a 10% dos valores da anuidade dos demais anos do Ensino 
Fundamental (9º ano e turmas Way English 6º a 8º ano). Os valores para o 
próximo ano letivo serão disponibilizados até o mês de dezembro no site do 
Colégio Módulo ou em nossa secretaria. 

 
 

Way English 
 

Com o Way English, além das habilidades de linguagem escrita, gramática e 
leitura, o aluno percorre trilhas de aprendizagem que exploram fortemente o 
Speaking e o Listening. Um caminho dinâmico, em que as habilidades e 
competências para falar, escutar e entender a Língua Inglesa são desenvolvidas 
de maneira lúdica e com amplo uso de recursos digitais e tecnológicos. 
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Os alunos dessa modalidade contarão com três aulas de inglês por semana, no 
horário regular. 

  
O valor da anuidade para a turma Way English será igual aos valores da 

anuidade das turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. Os valores para o 
próximo ano letivo serão disponibilizados até o mês de dezembro no site do 
Colégio Módulo ou em nossa secretaria. 
 
 

1.1.1 Exame diagnóstico de Língua Inglesa  

Para todos os alunos candidatos do 6º ao 8º anos do Ensino Fundamental, 
haverá a aplicação de uma avaliação diagnóstica de Língua Inglesa. Para a 
realização dessa avaliação, serão acrescidos 30 minutos ao tempo total de prova, 
conforme especificado no item 3 deste edital. 
 

A prova de Língua Inglesa terá caráter diagnóstico e sua nota não será 
utilizada para exclusão ou para classificação final dos alunos no presente 
processo, mas será utilizada para verificação de adequação pedagógica dos 
alunos optantes pela turma Live English. 
 

1.3 - ENDEREÇO DA UNIDADE DE ENSINO 
 

• Colégio Módulo 
   Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano 
   Av. Prof. Magalhães Neto, 1 177, Pituba, CEP: 41810-011 
   Salvador – Bahia. Tel.: (71) 2102-1300 

 
 

2. INSCRIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO 
 

A inscrição para participar do Processo de Admissão de Novos 
Alunos/2022 deverá ser feita necessariamente pelo responsável financeiro 
do candidato. Para tal, deve-se ler a íntegra deste edital e realizar a 
inscrição do candidato por meio da modalidade web, no site 
www.portalmodulo.com.br. Nessa modalidade, o responsável financeiro 
terá a comodidade de inscrever o candidato de forma online, sem a 
necessidade de comparecer à secretaria da escola. 

 
 

     2.1. Inscrição via web 
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Para a realização da inscrição do candidato no Processo de Admissão de 
Novos Alunos 2022 na modalidade web, é necessário que o responsável 
financeiro faça o preenchimento e realize a assinatura da Ficha de Inscrição 
digitalmente. Além disso, é necessário anexar toda a documentação solicitada 
no item 2.2 deste edital na plataforma online. Nessa modalidade não é 
necessário finalizar a inscrição do candidato na secretaria, uma vez que, 
concretizando a inscrição via web, o candidato já estará inscrito no processo. 

 
Ao concretizar a inscrição do candidato via web, o responsável financeiro 
receberá, em seu e-mail, a Ficha de Inscrição e o Cartão de Inscrição do 
candidato com a foto e o registro acadêmico. 

 
É importante destacar que todas as informações declaradas na Ficha de 
Inscrição bem como em toda a documentação anexada digitalmente pelo 
responsável financeiro do candidato na plataforma de inscrição online são 
de sua inteira responsabilidade. 

 
A secretaria do Colégio Módulo fará a conferência de toda a documentação 
fornecida pelo responsável financeiro. Caso seja apurada alguma 
irregularidade ou divergência nas informações e / ou na documentação 
fornecida, a secretaria entrará em contato com o responsável financeiro para 
fins de regularização. Caso o responsável financeiro não regularize todas as 
pendências informadas dentro do prazo estabelecido pela secretaria, o Colégio 
Módulo poderá realizar o cancelamento da inscrição do candidato. 

 
 
 

2.2. Documentação 
 

Para a realização da inscrição no Processo de Admissão de Novos Alunos 
2022 do Colégio Módulo, será necessário que o responsável financeiro do 
candidato anexe na plataforma online toda a documentação solicitada a seguir. 

 
 
 Cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento do 

candidato; 
 Foto recente do candidato; 
 Boletim completo de 2019, de 2020 e boletim parcial e atualizado de 

2021. 
 

Observações: 
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 Caso o processo ocorra durante o ano letivo de 2022,  

o candidato deverá apresentar os boletins de 2019, de 2020 e de 
2021 completos bem como o boletim parcial e atualizado do 
ano letivo de 2022. 
 

 A foto do candidato deverá ser anexada na plataforma online, em 
formato digital, no momento da sua inscrição pelo responsável 
financeiro. A foto do candidato poderá ser tirada até mesmo por 
celular, mas deverá ser recente e apresentar apenas a sua imagem 
nítida.  

 
 Os boletins anexados na plataforma pelo responsável financeiro   

deverão ser oficiais e emitidos pela escola de origem do 
candidato. Os documentos deverão ser em formato PDF ou JPEG 
e estar nítidos, pois serão avaliados pela secretaria do Colégio 
Módulo. Caso haja alguma inconsistência nos documentos 
anexados, poderá ser solicitado ao responsável financeiro o envio 
de uma nova versão dos documentos para a secretaria da unidade. 

 
 O agendamento da reunião pedagógica poderá ser feito pelo 

próprio candidato ou por seu responsável através do site 
www.portalmodulo.com.br.  

  
 Somente será validada a inscrição cuja documentação esteja 

completa, com seus formulários devidamente preenchidos. 
 

 A reunião pedagógica não garante a vaga do aluno. Para reservar 
a vaga para o ano letivo de 2022, é necessária a realização de todo 
o processo de admissão. 

 

 Caso o candidato seja proveniente de uma instituição de ensino 
cuja organização de séries e / ou do calendário escolar seja 
diferente, tais como a Escola Pan Americana da Bahia, será 
necessário apresentar uma declaração de equivalência de série. 
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3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

O resultado será divulgado no site www.portalmodulo.com.br ou por 
contato telefônico feito diretamente pela secretaria do Colégio Módulo após a 
conclusão de todas as etapas relacionadas no item 1 deste edital. 
 

Para verificar o seu resultado no processo de admissão em nosso site,  
o candidato precisará do número do registro acadêmico (RA) presente no 
Cartão de Inscrição. 

 
4. Pré-Matrícula 

 
Os alunos aprovados terão 7 (sete) dias para fazer a reserva de vaga a partir 
da data de divulgação do resultado. Efetivada a reserva de vaga dentro do 
prazo estabelecido, será concedido ao aluno um abatimento no valor da 1ª 
parcela da mensalidade para o ano letivo de 2022, conforme informações 
a seguir: 
 
6º ano do Ensino Fundamental: 

 abatimento de 50% na 1ª parcela da mensalidade para o ano letivo 
de 2022. 

 
7º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 

 abatimento de 30% na 1ª parcela da mensalidade para o ano letivo 
de 2022. 

 
Após esse período, a reserva de vaga ficará sujeita a disponibilidade de 
vagas e não será concedido nenhum tipo de abatimento. 
 

 
 

5. RESTRIÇÕES 
 

 Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Módulo, sua 
inscrição no presente processo de admissão de novos alunos 
poderá ser recusada ou mesmo cancelada bem como sua 
matrícula poderá ser recusada em virtude de histórico 
disciplinar desfavorável, segundo avaliação do Corpo Técnico 
Pedagógico. 
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 Conforme prevê seu regimento escolar, o Módulo reserva-se o 

direito de rejeitar a matrícula do aluno que ultrapassar, na data 
da matrícula, em 2 (dois) anos ou mais a idade mínima 
legalmente exigida para a série a ser cursada, conforme a 
legislação vigente. 

 
 
6. BOLSAS DE ESTUDO 
 

O candidato poderá se inscrever para realizar uma prova de Português 
e Matemática para concessão de bolsa parcial de estudo, após a 
conclusão da reserva de vaga. 
 
Os agraciados com as bolsas de estudo parciais serão informados da 
concessão pela secretaria do Colégio. 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Este edital contempla candidatos oriundos de escolas não 
conveniadas. 

 
 
  

Atenciosamente,  
 
A DIREÇÃO. 


