Espaço para a arte

ENSINO FUNDAMENTAL - 6º AO 9º ANOS / ENSINO MÉDIO – 1º AO 3º ANOS
REGULAMENTO

O Colégio JK realizará, no dia 27 de novembro de 2021 (sábado), as provas referentes ao seu 24º Concurso de
Bolsas de Estudo Anual. Os candidatos que concorrerão às vagas para cursar em 2022, do 6º ano do Ensino
Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio, serão classificados de acordo com o desempenho nas provas, conforme
discriminado no presente regulamento. A faixa etária do candidato deverá estar em conformidade com a série pretendida ou,
no máximo, um ano fora dela.
1.

INSCRIÇÕES

1.1 As inscrições poderão ser feitas nas unidades do Colégio JK (513, Gama e Taguatinga Norte) ou através do site
www.estudedegraca.com, até o dia 26/11/2021 às 15h, ou até se encerrar a capacidade de lotação para
aplicação de prova presencial, conforme a unidade escolar pleiteada.
1.2 Inscrições na unidade do Colégio JK – Os candidatos interessados em fazer sua inscrição na escola deverão
preencher formulário específico e apresentá-lo na unidade, acompanhado de documento de identificação com
foto recente (cédula de identidade ou carteirinha estudantil), até o dia 25/11/2021.
1.3 Inscrições via Internet – Os candidatos poderão realizar a inscrição pelo site www.estudedegraca.com.
•

Para ambas as modalidades de inscrição é imprescindível que o documento com foto seja apresentado,
juntamente com a ficha de inscrição, no momento de realização da prova.

1.4 Os candidatos que optarem por realizar as inscrições pela internet, mas que não possuam documento de
identificação com foto, devem comparecer à escola com a ficha de inscrição, acompanhada de uma foto ¾
recente, até o dia 25/11/2021 às 17h.
1.5 As inscrições de candidatos que necessitarem de atendimento especial para realização das provas deverão ser
efetivadas até o dia 25/11/2021 na própria escola, mediante solicitação por escrito elaborada pelos responsáveis
do candidato.
ATENÇÃO: A ficha de inscrição, em qualquer das situações acima, deverá ser apresentada no dia da prova.
AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS.
1.6 O 24º Concurso de Bolsas de Estudo Anual é destinado a toda a comunidade escolar, estudante ou não em ano
letivo de 2021 nas Unidades Colégio JK.

2. DATAS E HORÁRIOS DAS PROVAS

DATA

HORÁRIO

ANOS/SÉRIES A CURSAR EM 2022

27/11/2021

9h.
9h.

1º, 2º e 3º do Ensino Médio e 9º ano – Fundamental 2
6º, 7º e 8º - Ensino Fundamental

Atenção: Os anos/séries acima referidas serão cursadas em 2022, portanto, o aluno deverá fazer a prova do ano/série pretendida
para 2022, de acordo com a base curricular do ano/série atual. O candidato deverá chegar ao local das provas com
antecedência de 20 minutos.

3. PROVAS
Serão realizadas provas escritas constituídas de questões objetivas, de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas (a, b, c, d, e), e de questões argumentativas/descritivas/explicativas, em que o aluno terá que desenvolver a
questão, mostrando cálculos, procedimentos ou o que for solicitado no comando de cada questão.
A base curricular dos anos/séries nas provas serão referentes aos conteúdos dos anos/séries atuais que os
candidatos estão cursando em 2021, além de atualidades, conforme conteúdo programático disponível no site
www.estudedegraca.com. As questões privilegiam a interpretação, o raciocínio e a capacidade de expressão escrita.
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As questões serão distribuídas da seguinte forma:
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais

Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano – 23 questões
06 questões, sendo 05 objetivas e 01 argumentativa/explicativa/descritiva;
06 questões, sendo 05 objetivas e 01 argumentativa/explicativa/descritiva;
10 questões objetivas – os conteúdos abordados envolvem Ciências
Físicas, Químicas e Biológicas, além de História e Geografia, incluindo atualidades.
Ensino Médio 1º ao 3º ano – 23 questões
06 questões, sendo 05 objetivas e 01 argumentativa/explicativa/descritiva;
06 questões, sendo 05 objetivas e 01 argumentativa/explicativa/descritiva;
10 questões objetivas – os conteúdos abordados envolvem Física, Química
e Biologia, além de História e Geografia, incluindo atualidades.

4. PREMIAÇÃO

Serão concedidas bolsas integrais ou parciais aos vinte primeiros colocados de cada ano/série, de acordo com o
seguinte critério:
1º colocado
100% (bolsa integral)
2º colocado
60% de desconto
3º colocado
50% de desconto
4º colocado
45% de desconto
5º colocado
40% de desconto
Do 6º ao 10º colocado
30% de desconto
Do 11º ao 20º colocado
25% de desconto
Obs.: Os descontos não são cumulativos, ou seja, não se somam a outros a que o aluno porventura tenha direito.
Pode-se, entretanto, optar pelo MAIOR DESCONTO.
Os descontos terão validade para o ano letivo de 2022. A vaga do classificado estará assegurada até o
dia 06/12/2021. Após esta data, o Colégio JK não se comprometerá pela existência de vaga no ano/série pleiteada.
Candidatos que não atingirem o mínimo de 30% do total de pontos possíveis da prova, não terão direito à
bolsa, mesmo que o número de alunos classificados não preencha toda a tabela de desconto oferecida.
5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE**
Caso dois ou mais candidatos atinjam o mesmo número total de pontos, serão critérios de desempate, em ordem
de prioridade:
1º
2º
3º
4º
5º

o melhor desempenho nas questões argumentativa/explicativa/descritiva;
maior número de pontos adquiridos nas questões de Português;
maior número de pontos adquiridos nas questões de Matemática;
o candidato de menor idade;
a inscrição efetivada primeiro.

** O Colégio JK poderá, ou não, a seu critério, conceder a bolsa a todos os candidatos empatados.
6.

O COLÉGIO JK NÃO CONCEDERÁ RECURSOS, REVISÃO DE PROVAS OU DE RECONTAGEM DE PONTOS.
6.1. A comissão julgadora poderá alterar em todo, ou parte, o presente regulamento até 1 dia antes da realização
do certame.

7. RESULTADO
O resultado do 24º Concurso de Bolsas de Estudo Anual será divulgado até o dia 01/12/21, nas unidades do
Colégio JK, onde o aluno fez a prova, em horário a ser divulgado no dia da prova na presença do
interessado/responsável.
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