REGULAMENTO 11/2020 | REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE BOLSAS 2021
A Prosper Educacional informa que o Concurso de Bolsas, para os alunos ingressantes do 2º ano
do Ensino Fundamental I ao 2º ano do Ensino Médio, no segundo semestre de 2020 será realizado
em data única, no dia 14 de novembro, às 9 horas nas seguintes UNIDADES do grupo:

1.

DOS PRÉ-REQUISITOS
1.1.
O presente Regulamento é destinado aos alunos regularmente
matriculados nas escolas municipais, estaduais e particulares no ano letivo de
2020;
1.2.
Os aprovados farão jus aos descontos para as parcelas dos serviços
educacionais do ano letivo de 2021, sendo que o referido desconto não poderá
ser transferido e não será acumulativo em relação a outros benefícios relacionados
à mensalidade concedidos pelo colégio,o aprovado optará por um dos descontos;
1.3.

Os descontos não são oferecidos para o material didático;

1.4.
Os alunos matriculados em qualquer unidade do Grupo Prosper
Educacional tendo seu Registro de Matrícula ATIVO em 2020 ou alunos novos
matriculados em 2021 não são elegíveis para participar deste CONCURSO e os
VETERANOS COM VÍNCULO EM 2020 tornam-se elegíveis apenas para o
REGULAMENTO DA BOLSA MÉRITO de nossas unidades;
1.5.
Para concorrer aos descontos, os candidatos precisam atingir, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) de acertos na prova com porcentagens específicas de
acordo com sua classificação;
1.6.

Esse desconto é vinculado ao pagamento no 1º dia útil de cada mês;

1.7.

As concessões dos descontos serão distribuídas da seguinte maneira
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para as séries e escolas em 2021 e condicionada à formação de turma para o
ano letivo de 2021 com o mínimo 15 alunos nas turmas participantes:
1.8.

Bolsas 100%

QUADRO 1

QUADRO 2

QUADRO 3
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1.9.

Bolsas de 40%, 25% e 20% por série:

QUADRO 1

QUADRO 2

QUADRO 3
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2

DAS INSCRIÇÕES

As inscrições para o Concurso de Bolsas 2021 estarão disponíveis no site das unidades
participantes até às 13 horas do dia 11/11/2020.
3

DA PROVA

A prova terá (1:30) uma hora e trinta minutos de duração, haverá um temporizador que ao término do
período irá desativar o perfil do participante.
A prova será composta com 10 níveis, contendo questões de Matemática, questões de Português e
questões de Conhecimento Gerais.
As provas e níveis a serem percorridos envolvem questões de interpretação de texto, conhecimentos
linguísticos e matemáticos. Focará o raciocínio lógico, resoluções de problemas com: Situação,
Problema, Investigação e Avaliação.
O aluno terá apenas 01 tentativa para cada desafio, sendo assim, é preciso ler e realizar com calma
cada etapa da sala.
Por se tratar de uma sala gamificada, durante os níveis ocorrerão desafios com penalidades e bônus
da pontuação.
O Concurso é uma atividade que estimula os estudantes a avaliar seus conhecimentos, com incentivos
aos melhores classificados, que concorrem a bolsas de estudos e descontos especiais.

4

REGULAMENTO

Dois dias que antecede a prova os alunos serão inseridos em uma sala com todas as orientações do
concurso, bem como, com as instruções da sala gamificada. É de total responsabilidade do aluno e
dos pais ler e estar ciente de todas as orientações que constam na sala inicial. Os candidatos receberão
o login e senha para acessar o sistema no e-mail indicado no formulário de inscrição.
No dia da prova teremos professores online fazendo o acompanhamento das provas e caso o aluno
seja surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas, a prova do aluno será
anulada.
Os alunos devem acessar o link do Meet, que estará disponível na sala de orientação, no dia e hora
estipulado para a realização da prova, para que o acompanhamento seja realizado.
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O áudio e a câmera devem estar ligados e os alunos devem permanecer em silêncio no período de
realização da prova.
Não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação, utilizando computador ou
telefonia móvel, ou comunicação destes com outras pessoas não autorizadas. A prova é individual.
O aluno deverá utilizar o celular apenas para consultar as imagens 3D que constam nas atividades. As
instruções para o download e utilização do aplicativo estará na sala de orientação inicial. É de total
responsabilidade do aluno e dos pais ter todas as ferramentas tecnológicas que serão utilizadas no
dia da prova.
Para cada desafio finalizado o aluno receberá um emblema com os personagens do jogo.
Ranking: Marcação da pontuação para a premiação.
Quadro de Notas: Pontos obtidos nos desafios. O quadro de notas será utilizado para o Resultado da
Bolsa de Estudos.
Cada trilha da gamificação, tem valor de 100 pontos, sendo a pontuação máxima da sala de até 3.000
pontos.
Em algumas atividades o aluno terá dicas com Realidade aumentada (RA3D), sendo assim, fique atento
que a na própria atividade sinalizará onde encontrar a dica em forma de RA.
Antes de iniciar a prova, é importante que o candidato reserve um tempo, no mínimo 1 hora, e confira
a sua conexão com a internet. É de total responsabilidade do aluno e dos pais a conexão com a
internet.
Uma vez iniciada a prova caso o aluno perca a conexão, ele poderá retornar de onde parou, porém o
tempo não será pausado.
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5

DO RESULTADO

A Bolsa será concedida levando em conta a pontuação emitida no quadro de notas, sendo esta até
100 pontos, avaliado do maior para o menor.
Havendo empate, o desempate será feito pelo ranking de pontuação, persistindo, o desempate será
feito pela idade cronológica decrescente dos candidatos.

A premiação: Óculos de realidade aumentada, será feita pelo ranking e cada unidade contará com
até 5 prêmios, avaliado do maior para o menor.
A divulgação dos resultados estará disponível nos sites dos colégios participantes, a partir das 18
horas, do dia 24 de novembro de 2020

6

DA MATRÍCULA

6.1 Os candidatos que tiverem êxito no Concurso deverão matricular-se, impreterivelmente, até o
dia 30 de Novembro de 2020, no atendimento dos colégios participantes, das 8 às 17h. Após essa
data, o candidato perderá o desconto nas mensalidades 2021.
6.2 Será considerado desistente o candidato, o pai ou responsável legal que não
ao local, data e hora estabelecidos.

comparecer

6.3 Na desistência de algum dos aprovados classificados no Concurso de Bolsas, não serão
convocados os candidatos classificados na ordem subsequente
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