REGULAMENTO DO DESAFIO OBJETIVO 2022
1. O Desafio é uma atividade que estimula as crianças e os jovens a avaliarem
seus conhecimentos, com incentivos aos mais bem classificados, que nas Unidades
do Centro Educacional Objetivo concorrem a bolsas de estudo e descontos
especiais.

2. O Desafio de Português e Matemática é aberto a estudantes que queiram ou
que estudam no Colégio Objetivo de Tupi Paulista em 2022.

3. Estar cursando o 5º ano e 9º ano em 2021 é pré-requisito para que o candidato
possa participar da prova.

4. A prova do Desafio será presencial e realizada nas dependências do Colégio
Objetivo de Tupi Paulista, ressaltando que a prova presencial ocorrerá cercada de
todos os protocolos de biossegurança, para evitar a disseminação da Covid-19.

5. A prova será realizada no dia 11 de setembro de 2021:
 às 9h, para quem cursará o 6 ano do Ensino Fundamental em 2022 e;
 às 14h, para quem cursará a 1ª série do Ensino Médio em 2022.

6. A prova durará 3h e o tempo mínimo de permanência na prova será de 1 hora.

7. O Desafio será composto de 20 questões de múltipla escolha para o 5º ano do
Ensino Fundamental (10 de Português e 10 de Matemática) e 30 questões de
múltipla 9º ano do Ensino Fundamental (15 de Português e 15 de Matemática).

8. No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de lápis, borracha e caneta
(azul ou preta), máscara e garrafa com água.

9. Estar no local da prova com 10(dez) minutos de antecedência. Não será
permitida a entrada após o início da prova.

10.
Os candidatos poderão ser contemplados com descontos ou bolsas de
estudos de até 100% na mensalidade, conforme os resultados obtidos nas provas.
Serão dez bolsas na seguinte conformidade :
- 100 % de desconto na mensalidade para quem obtiver o 1º lugar;
- 50 % de desconto na mensalidade para quem obtiver o 2º lugar;
- 25 % de desconto na mensalidade para quem obtiver o 3º e o 4º lugar;
- 10% de desconto na mensalidade para quem obtiver do 5º ao 10º lugar.
Observação 1: O desconto não será atribuído sobre o valor do material didático
(apostilas), seguro educacional que deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês.
O desconto será para o valor da MENSALIDADE.

11. Os descontos e as bolsas de estudos serão válidos somente para a
unidade do Colégio Objetivo onde o candidato fez a prova.

12. A bolsa de estudo terá validade de 4 anos para os classificados do 5º ano e 3
anos para os classificados do 9º ano. A bolsa poderá ser cancelada se o
desempenho escolar do aluno for insatisfatório. O desempenho escolar será
avaliado anualmente para a concessão da bolsa do próximo ano.

13. Se a quantidade de acertos for inferior a 60% da prova ficará a critério da
escola a concessão da bolsa de 100% na mensalidade para os primeiros
classificados.

14. Critérios de desempate na seguinte ordem (não podendo haver empate nos
classificados em primeiro lugar; segundo lugar e terceiro lugar):
- maior quantidade de acertos em português;
- análise das notas de português e matemática do boletim escolar do ano de 2021;
- Histórico escolar
15.
O resultado do Desafio de Português e Matemática estará disponível na
unidade do Colégio Objetivo de Tupi Paulista e será publicado no site:
www.objetivotupipaulista.com.br a partir do dia 01 de outubro de 2021.

16.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no

site www.objetivo.br (No ato da inscrição, o responsável pelo
candidato deverá optar por CENTRO

EDUCACIONAL

PAULISTA a Unidade onde fará a prova)

ou

(18) 3851 1455
(18) 99607 2624 (WhatsApp)
Inscrições até 10 de setembro de 2021.

pelos

DE TUPI

telefones:

