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nossa história
O Instituto Dom Barreto foi criado em Teresina, no ano de 1944, pela Congregação das Irmãs 
Missionárias de Jesus Crucificado, e, desde então, está formando cidadãos eticamente autônomos e 
capazes de refletir sobre a sua realidade social, a fim de transformar o mundo em um lugar melhor.



Em 1983, a Congregação confiou a direção da Escola ao professor Marcílio Flávio Rangel de Farias, 
que ampliou o projeto, consolidando a concepção pedagógica que hoje continua a nos orientar com 
a adoção do lema: “Estudar é crescer”.



O IDB já foi dirigido pela professora Maria Stela Rangel da Silva e, atualmente, é dirigido por 
Marcela Clarissa Damasceno Rangel de Farias. A Escola compreende os seguintes segmentos de 
intervenção social: o Instituto Dom Barreto - Centro, que oferece Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Pré-Vestibular; o Instituto Dom Barreto - UnidadeMarcílio Flávio 
Rangelde Farias, com Educação Infantil e Ensino Fundamental; a Escola Madre Maria Villac, 
localizada no Bairro Satélite, que atende à comunidade da Educação Infantil ao Ensino Médio; e a 
Casa Dom Barreto, um abrigo permanente para crianças e adolescentes em situação de risco social, 
localizada no Bairro Mocambinho.



Cotidianamente, a Escola constrói-se de muitos sonhos que se atualizam e se ampliam pela 
dinâmica do processo histórico, desde as irmãs missionárias ao profº Marcílio Flávio Rangel, até os 
professores e gestores que se dedicam à formação de crianças e jovens como protagonistas de sua 
própria história, ao tempo que, partindo desse nível individual, alcancem o nível global e possam, 
assim, intervir na sociedade, contribuindo dessa maneira para um mundo mais justo.
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educando 
com amor
Edificado, assim, pela confluência de muitos sonhos, o IDB faz 
deles a principal matéria com a qual molda o seu dia a dia. Esses 
sonhos, no entanto, têm em comum o desejo sempre renovado de 
promover uma educação plural e comprometida com um mundo 
melhor; afinal, como nos ensinou o professor Marcílio Flávio 
Rangel de Farias, nosso querido Presidente de Honra, “tão grande 
é a dádiva da vida, que a nós, simples mortais, resta defendê-la 
vivendo com a esperança de ser melhor e de fazer o mundo 
melhor”.



Do professor Marcílio Rangel, guardamos essa e muitas outras 
lições e gestos inesquecíveis de doçura e de compromisso com 
esse projeto de educação, que se tornou o projeto de todos nós 
que fazemos a Comunidade Dombarretana. Por isso, quem se 
incorpora a esse Projeto nunca vai embora completamente, não 
existem ex-alunos ou ex-pais no IDB. 



Aceita o desafio? Diga sim e seja muito bem-vindo(a).
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missão
Para nós que fazemos o Instituto Dom Barreto, educar crianças e jovens no século XXI é proporcionar 
à comunidade um ensino de excelência que forme cidadãos críticos, comprometidos com a realidade 
brasileira, e imbuídos de valores éticos e morais, visando a construção de uma sociedade inclusiva, 
justa e fraterna.
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processo de inserção
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PRÉ ENEM 2023

INSCRIÇÃO: 

DE 8/12/2022 A 15/12/2022




PROCEDIMENTOS:

Preencher a ficha de inscrição;


Anexar os seguintes documentos (esteja com todos os documentos em arquivos)

 CPF do aluno
 RG do aluno

 CPF do Resp. Financeir
 RG do Resp. Financeiro



* Campo de preenchimento obrigatório

 



PROVAS



A prova será aplicada no dia 19/12/2022 às 13h na Unidade Centro.

IMPORTANTE: Aqueles que, tendo sido comunicados da confirmação da vaga, não efetivarem a matrícula até a data limite terão 
suas vagas imediatamente disponibilizadas para outros candidatos em lista de espera, mesmo que a criança já possua irmãos na 
Escola.




Seleção de vagas para o segundo semestre somente em caso de sobra de vagas, abrindo-se novo processo seletivo.
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EDITAL Nº 01, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022

SIMULADO SELETIVO PARA O PRÉ ENEM 2023

O INSTITUTO DOM BARRETO torna pública a realização do seu Simulado Seletivo para o PRÉ -ENEM 2023 
para o preenchimento das vagas do PRÉ 2023

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Das inscrições

1.1.1. As inscrições serão realizadas a partir das 8h do dia 24/11/2022, horário local, e continuarão 
enquanto durarem as vagas, exclusivamente no endereço: dombarreto.com.

1.1.2. Antes de efetuar sua inscrição, o PARTICIPANTE deverá ler este Edital, para certificar-se de que 
aceita todas as condições nele estabelecidas e de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
participação no simulado.

1.1.3. A inscrição do PARTICIPANTE implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, 
das quais não poderá alegar desconhecimento.

1.1.4. O PARTICIPANTE deve informar, no ato da inscrição, o seu nome, número de inscrição no Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) e o seu número do documento de identidade (RG), endereço completo, escola de 
origem, telefone, e-mail e contato dos pais e responsável financeiro.

1.1.5. O PARTICIPANTE que prestar qualquer informação falsa ou inexata, ao se inscrever no Exame, ou 
que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição e anulados 
todos os atos dela decorrentes.

1.1.6. As Inscrições no Simulado Seletivo do Instituto Dom Barreto serão gratuitas.

1.2. Das datas


http://dombarreto.com
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2.1. O Simulado, regulamentado por este Edital, será estruturado a partir da Matriz de Referência 
disponibilizada na página do Inep: http://portal.inep.gov.br/enem.

2.2. O Simulado será constituído de 4 (quatro) provas objetivas, contendo cada: 20 questões de 
LINGUAGENS, 20 questões de CIÊNCIAS HUMANAS, 25 questões de CIÊNCIAS DA NATUREZA e 25 
questões de MATEMÁTICA múltipla escolha.

2.3. As 4 (quatro) provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do Ensino Médio e os 
respectivos componentes curriculares:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação:

-Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

-História, Geografia, Filosofia e Sociologia

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

-Química, Física e Biologia

Matemática e suas Tecnologias:

- Matemática.

2.4. No dia da aplicação do Exame serão realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas 
Tecnologias com duração de 5 horas, contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas.

2.5.Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos campos da Folha de 
Respostas.

2.6.O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de resposta, que será o 
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções específicas contidas 
neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
motivo de erro do candidato.

2.7. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da 
folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este 
edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação 
não preenchido integralmente.

2.8. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a 
sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do 
processamento eletrônico desta.



http://portal.inep.gov.br/enem
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2.9.O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu 
número de inscrição e o número de seu documento de identidade.

2.10. No dia de realização do Exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e 
fechados às 13h, de acordo com o horário local, sendo estritamente proibida a entrada do PARTICIPANTE 
que se apresentar após o fechamento dos portões.

2.11. A aplicação das provas terá início às 13h, horário local.

2.12. A partir das 13h, o PARTICIPANTE deverá aguardar em sala de provas até que seja autorizado o seu 
início, após procedimentos de verificação de segurança, sob pena de eliminação do Exame.

2.13. A ida ao banheiro, a partir das 14h, será permitida desde que acompanhada pelo fiscal, sob pena de 
eliminação do Exame.

2.14. É recomendado a todos os PARTICIPANTES que compareçam ao local de realização das provas até às 
12h30.

2.15. Será disponibilizado, em cada sala de provas, um marcador de tempo para acompanhamento do 
horário restante de provas pelos PARTICIPANTES.

3. LOCAL DAS PROVAS

3.1. As provas serão realizadas no Prédio Sede do Instituto Dom Barreto, localizado na Rua 24 de Janeiro, 
s/número, Centro/Norte.

4. DAS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

4.1. O PARTICIPANTE somente poderá iniciar as provas após ler as instruções contidas na capa do Caderno 
de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação e na Folha de Rascunho, observada a autorização 
do aplicador.

4.2. O PARTICIPANTE deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 
transparente, sob pena de impossibilidade de leitura óptica do Cartão-Resposta.

4.3. O aplicador não substituirá o Cartão-Resposta por procedimento indevido do PARTICIPANTE.

4.4. No dia de realização do Exame, o PARTICIPANTE poderá ser submetido à revista eletrônica nos locais 
de provas, a qualquer momento, por meio do uso de detector de metais.

4.4.1. O PARTICIPANTE que se recusar, injustificadamente, a ser submetido à revista eletrônica, será 
eliminado do Exame a qualquer tempo.

4.5. Durante a aplicação, o PARTICIPANTE não poderá, sob pena de eliminação:

4.5.1. Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com qualquer pessoa.
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4.5.2. Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos, 
anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou 
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

4.5.3. Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

4.5.4. Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos na Lei 10.826/2003.

4.5.5. Ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas.

4.5.6. Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13:30h, sem o acompanhamento de um fiscal.

4.5.7. Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas de qualquer pessoa.

4.5.8. Iniciar as provas antes das 13h30min.

4.5.9. Realizar anotações em qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de 
Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

4.6. No local de provas, assim entendido como as dependências físicas onde será realizado o Exame, não 
será permitido o uso pelo PARTICIPANTE de quaisquer dispositivos eletrônicos.

4.7. Antes de ingressar na sala de provas, o PARTICIPANTE deverá guardar desligados, telefone celular, 
quaisquer outros equipamentos eletrônicos e outros objetos.

5. DA DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS E DOS RESULTADOS

5.1. Os gabaritos das provas serão divulgados em até 2 (duas) horas do término das provas.

5.2. Serão divulgados as notas dos PARTICIPANTES até o dia 14/12/2023, na secretaria da escola.




Teresina, 24 de novembro de 2023



Marcela Clarissa Damasceno Rangel de Farias

Diretora do Instituto Dom Barreto



