EDITAL DO CONCURSO DE DESCONTOS E BOLSAS DE ESTUDO
COLÉGIO JEAN PIAGET SÃO VICENTE / PRAIA GRANDE
Caro futuro aluno (a),
Você está a um passo da realização dos seus sonhos! O Concurso de Bolsas do Colégio Jean
Piaget São Vicente/ Praia Grande é um concurso que oferece bolsas de estudos com base em
descontos na anuidade do futuro aluno. O Colégio Jean Piaget São Vicente/ Praia Grande é uma
instituição de ensino atenta às mudanças que acontecem no mundo. Escolher caminhar conosco é
optar por uma educação inovadora e inspiradora, com foco na excelência acadêmica. Nossa
missão.
ABAIXO OS EDITAIS DOS CONCURSOS:
1 – 28/09/19 - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO – ENCERRADO;
2 – 13/11/19 - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO – ENCERRADO;
3 – 13/12/19 - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO – ENCERRADO;
4 – 15/01/19 - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO – ENCERRADO;
5 – 27/06/19 - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO – ENCERRADO;
6 – 04/10 /19 – FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO – ENCERRADO;
7 - 15/09/2020 - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II/ MÉDIO - VIGENTE ATÉ 30/01/2021.
1 - EDITAL CONCURSO DE BOLSAS - FUNDAMENTAL I/ FUNDAMENTAL II / MÉDIO –
15/09/2020 - ON-LINE:
1. Inscrição:
1.1. O Colégio Jean Piaget oferece três datas para a realização do concurso. O candidato
deverá se inscrever através do site: www.jeanpiagetsv.com.br.
1.2. O candidato deverá efetuar sua inscrição no concurso exclusivamente pelo site.
1.3. A avaliação será on-line. Realizada através de um Formulário Google.
1.4. As Provas do Fundamental I / Fundamental II/ Médio serão realizadas on-line.
1.5. O candidato poderá participar de um só concurso de bolsas por ano letivo. Em caso de
duplicidade de inscrição, será considerado o primeiro resultado obtido.
1.6. O candidato deverá inscrever-se na série em que deseja estudar em 2021.
1.7. A inscrição é gratuita.
1.8. No ato da inscrição, o candidato escolhe a turma e unidade em que deseja estudar em 2021.
1.9. O candidato deverá realizar a prova via on-line.
1.10. Alunos já matriculados no Colégio Jean Piaget São Vicente/ Praia Grande não podem
realizar a prova.

1.11. O desconto adquirido engloba apenas as mensalidades do ano letivo em questão
(2021), não incluindo material acadêmico e outras despesas. Para manter a bolsa por mais de
um ano, é preciso manter um bom rendimento escolar.
2. Dia da Prova:
2.1. O Concurso de Bolsas 2021 do Colégio Jean Piaget ocorrerá nas datas divulgadas no site
da escola.
2.2. Todos os candidatos deverão se organizar com, pelo menos, 15 minutos de antecedência do
h orário marcado para a realização da prova.
2.3. A prova possui 120 minutos de duração.
2.4. É necessário apresentar o seguinte: número de inscrição; documento de identidade; lápis,
borracha e caneta azul ou preta.
2.5. A quantidade de questões varia de acordo com as séries;
2.6. Não é permitido, durante o período de realização da prova, sob pena de eliminação do
concurso:
a. conversas entre alunos;
b. uso de anotações escritas ou impressas e consulta a livros;
c. uso de celulares, calculadoras, aparelhos sonoros (mp3, mp4, smartphones, etc.);
d. uso de computadores portáteis, réguas, transferidores, compassos, esquadros ou qualquer
equipamento que gere vantagem sobre outros candidatos.

3. Divulgação do Resultado:
3.1. O resultado será informado, exclusivamente, via whatsapp.
3.2. Será permitido o acesso à prova mediante a solicitação formal e reunião agendada com a
coordenação, para 15 dias após as correções;
3.3. A divulgação do resultado será informada s ete dias após a realização do Concurso de Bolsa.
4.0. A bolsa de estudo será de até 20% e, uma vez conquistada, ela será válida para o ano
letivo de 2021, desde que mantidas as condições previstas no regulamento.
4.1 No entanto, é preciso que os aprovados mantenham algumas atitudes para que não corram o
risco de perder a bolsa.
4.2 Para manter a bolsa durante o ano, é preciso manter um bom rendimento escolar. A média
mínima exigida é 8,0. Caso o bolsista apresente um rendimento escolar abaixo da média estipulada
então o coordenador juntamente com os professores deverão analisar as justificativas apresentadas
pelo estudante para decidir se haverá ou não o cancelamento da bolsa.
A mesma também poderá ser cancelada por mau comportamento do bolsista.
4.3. Ao final dos concursos será realizado sorteio de uma bolsa 100%, por unidade, sendo
que todos que tiverem realizado a prova concorrerão, independente da série.

5. Conteúdos:
Pré para 1º ano em 2021:
Numerais - 0 a 20;
Escrita do nome;
Alfabeto;
Vogais;
Famílias silábicas;

3º ano para 4º em 2021:
Substantivos comuns e
próprios;
Escrita com S, SS, Ç, SC;
Artigos;
Acento circunflexo e agudo;
Numerais / Representação em
material dourado / Escrita por
extenso;
Par ou ímpar; Sucessor
e antecessor; Adição e
subtração; Numerais
ordinais;

6º ano – 2018 para 7º - 2021
Português
Substantivo; Pronomes;
Adjetivo; Linguagem verbal e

2º para 3º em 2021:
1º para 2º ano em 2021:
Numerais - 0 a 50 Formação
de palavras; Famílias
silábicas; Separação de
sílabas; Escrita dos
números por extenso - 0 a
50;

4º ano para 5º em 2021:
Composição e decomposição;
Numerais por extenso centenas e milhares;
Adição e subtração;
Problemas matemáticos;
Pronomes pessoais;
Adjetivos;
Substantivo próprio e comum;
Hiato, ditongo, tritongo;

não verbal; Variação
Linguística; Verbos, Tempos
Verbais;

Numerais de 0 a 100 /
Adição e subtração
/Formação de palavras;
Famílias silábicas; /
Separação de sílabas/
Separação de sílabas;
Escrita dos números por
extenso - 0 a 100;

5º ano para 6º em
2021: Oxítona,
paroxítonas e
proparoxítonas;
Uso dos porquês;
Tempos verbais presente, pretérito e
futuro; Pontuação;
Decomposição;
Valor
posicional;
Problemas;
4 operações matemáticas;

7º ano – 2018 para 8º - 2021
Português
Conjugação verbal (Todos os
tempos); Interpretação Textual;

Advérbios; Substantivos;
Sujeito; Tipos de frase;
Pontuação; Uso da vírgula;

8º ano –
2018
para 9º - 2021 Português
Transitividade verbal; Verbo
de ligação; Interpretação de
texto; Preposição; Sujeito e
Predicado; Predicativo do
sujeito;

Matemática
Uso da tabuada; Interpretação
de problemas; quatro
operações; fração.

9º ano – 2018 para 1º - 2021
Português
Vozes verbais: Ativa, passiva,
Analítica e sintética; Figuras
de linguagem; Interpretação
de texto; Agente da passiva;

Matemática
Ângulos; Plano Cartesiano;
Conjuntos; Potências e raízes;
Regra de três; Inequações;
Triângulos; Congruência;
Monômios e polinômios;

Matemática
Frações impróprias; Números
primos; Números decimais;
Medidas de tempo; Simetria;
Medida de superfície;

Matemática
Equação do 1º grau;
Polígonos; Medidas de
volume; Ângulos;
Expressões algébricas;
Média aritmética;

1º EM para 2º em 2021

2ºEM para 3º EM

Matemática: ângulos
complementares e
suplementares/ Seno e coseno
/ Equações – 2º grau / Raízes
da equação

Matemática: Estatística
/ Análise combinatória /
Progressão Aritmética /
Progressão Geométrica

Português: Orações
subordinadas e coordenadas/
Figuras de linguagem /
Interpretação de texto

Português: Literatura –
Pré-modernismo /
Monteiro Lobato
/Parnasianismo /
Realismo / Arcadismo/
Simbolismo /Naturalismo /
Machado de Assis / Orações
subordinadas substantivas /
Orações subordinadas
adjetivas / Classificações
das orações subordinadas;

