COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

NORMAS PARA CONCURSO DE BOLSA DO COLÉGIO VIVA VIDA PARA 2020.

1- Poderão participar do Concurso de bolsa os alunos que cursaram: - última fase da
Educação Infantil em nossa escola ou outras escolas em 2019, 5ª ano em 2019 da nossa
escola ou outras escolas ,9º ano em 2019 da nossa escola ou outras escolas, de todas as
séries/ano oriundos de outras escolas, ou nossos que não tenham realizado o curso no início
do ciclo ou no ano anterior.
2- Serão atribuídas bolsas de estudos para alunos da rede pública ou particular, sendo os
percentuais de acordo com a pontuação e classificação obtida no concurso respeitando-se a
disponibilidade de vagas e períodos oferecidos pela escola.
3- Programa destinado exclusivamente para descontos nas mensalidades do período regular.
4- Os descontos "não serão " extensivos a materiais, livros, cursos extras, uniformes, período
integral, etc...
5- O concurso será realizado no dia 28 de setembro de 2019 às 9h para os alunos que
cursaram do 1º ao 5º ano e as 11h para os alunos que cursaram do 6º ano ao Ensino Médio
em 2020.
6- É necessário preencher a ficha de inscrição até 26 de setembro de 2019 e se for do 6º ano
ao Ensino Médio fazer a opção para o concurso;
7- O concurso do 6ºano ao Ensino Médio, será de acordo com a opção que o aluno realizou
no ato da inscrição
8- O conteúdo do concurso será de acordo com o ano cursado do aluno, currículo comum;
9- Para a realização da prova o aluno deverá apresentar documento de identificação com
foto e a confirmação da inscrição impressa, portar material básico para a realização do
concurso (lápis, caneta e borracha).

Site: colegiovivavida.com.br

COLÉGIO VIVA VIDA
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

10- O percentual de desconto será atribuído de acordo com a classificação obtida através da
nota no concurso
11- As bolsas atribuídas serão de 10% a 80% na mensalidade do ensino regular.
12- As bolsas são pessoais, intransferíveis e não cumulativas;
13- Os percentuais de descontos serão mantidos até o término do ciclo que está cursando,
desde que o aluno apresente comportamento adequado ao ambiente escolar e média
satisfatória em todas as disciplinas;
14- Os procedimentos e os critérios para a correção do concurso são de exclusiva
responsabilidade do Colégio Viva Vida.
15- Não serão realizadas revisão de prova, pedidos de vista e/ou recontagem de pontos, bem
como não serão entregues em definitivo o caderno de questões dos participantes.
16- O Colégio Viva Vida, a seu juízo, poderá zerar o Concurso do participante que não
apresentar comportamento adequado durante a realização ou que apresentar rasuras ou
não preencher corretamente a folha de identificação.
17- As inscrições são gratuitas;
18- Classificação e resultados: A divulgação dos resultados será realizada no período de 10 a
18 de outubro e o interessado terá até o dia 30 de outubro para realizar a sua matrícula, após
este período o desconto atribuído será desconsiderado.
19- A participação caracteriza a aceitação expressa dos termos e condições deste
regulamento.
São Bernardo do Campo, Setembro de 2019.
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Objetivos Gerais do Concurso – modelo usado desde 2008 e renovado a cada ano :
Objetivo:
Conceder descontos para alunos iniciantes no Colégio, valorizando a capacidade e
habilidade de cada um buscando agregar valores humanos para a comunidade escolar.
Durante a sua escolarização, o aluno deve ser capaz de utilizar diferentes linguagens
(verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal) como meio para produzir, expressar e
comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos
e privados, atendendo a diferentes intenções de comunicação.
Para os concursistas de 6º ano ao Ensino Médio propomos então um concurso
diferenciado onde o aluno poderá optar por uma área que mais se identifique para realizar
este concurso: Desafio de matemática; Desafio de redação (leitura e escrita); Desafio de
língua estrangeira (inglês).
Objetivo do desafio de matemática:
Proporcionar ao bolsista a oportunidade de demonstrar sua habilidade e capacidade
de natureza prática para lidar com a matemática, reconhecendo problemas, buscando e
selecionando informações e tomando decisões que cheguem ao melhor resultado ou melhor
solução, seja através dos conhecimentos matemáticos seja pela lógica, dedução, indução,
analogia, etc.
Objetivo do desafio de redação:
Proporcionar ao bolsista a oportunidade de demonstrar a sua habilidade e capacidade
de tornar-se um leitor autônomo e um produtor competente de textos facilitando a
interpretação e a produção de textos com o uso adequado das formas lingüísticas e
gramaticais padronizadas bem como a criatividade e a sequência adequada.
Objetivo do desafio de Inglês:
Proporcionar ao bolsista a oportunidade de demonstrar a sua habilidade e capacidade
lingüística, como leitor e produtor competente e autônomo de textos com o domínio da língua
estrangeira (inglês) usando adequadamente as formas gramaticais padronizadas.
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