Edital para a realização de Prova de Bolsa
para matrículas no Ícone Colégio e Curso/2022
O Ícone Colégio e Curso torna público o presente edital, com normas,
rotinas e procedimentos relativos à realização de Prova de Bolsa para
ingresso no Ensino Fundamental I, II e/ou Médio, com possíveis
descontos na mensalidade.
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1.0 DA REALIZAÇÃO
1.1 A realização da Prova de Bolsa ﬁcará a cargo da coordenação no que se refere ao
planejamento, às informações, às aplicações da prova e às divulgações dos resultados.
1.2 A Prova de Bolsa poderá ser feito por alunos que pretendem cursar do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental I e do 6º ano Fund. II oa 3ª série do Ensino Médio e as turmas de Prémilitar e Pré-vestibular.
1.3 A Prova de Bolsa será realizada em datas do ano de 2021, de acordo com a
disponibilidade de vaga a serem preenchidas na escola.
1.4 O resultado da Prova de Bolsa só poderá gerar descontos no valor efetivo, isto é,
valor normal sem descontos oferecidos pelo Ícone Colégio e Curso. Além disso,
ressalta-se que tal desconto refere-se apenas às mensalidades a partir de 2022 e os
demais anos.

2.0 DA INSCRIÇÃO
2.1 Para realizar a inscrição na Prova de Bolsa, o estudante deverá, no período indicado no
calendário, adotar os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico: https://iconecolegioecurso.com.br/sejaalunoicone/
b) tomar ciência das normas do edital;
c) preencher, de acordo com as instruções especíﬁcas disponíveis, o requerimento da inscrição;
d) caso preﬁra, o candidato poderá fazer a inscrição na secretaria da escola.

3.0 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
3.1 O Cartão de Conﬁrmação de Inscrição será enviado para e-mail que constar na inscrição da
prova de bolsa.
3.2 O candidato, ao obter o Cartão de Conﬁrmação de Inscrição, deverá:
a) tomar ciência do local e data da realização da prova;
b) conferir seus dados pessoais.
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4.0 DA PROVA
4.1 A prova será cons tuída de 15 (dez) questões para os alunos de 1º a 5º ano, sendo questões
discursivas de Matemá ca e de Língua portuguesa. Para os alunos do Ensino Fundamental II,
a prova será cons tuída de 30 (trinta) questões obje vas, sendo 15 de Língua Portuguesa e
15 de Matemá ca. Para alunos que estudarão no Ensino Médio, 40 (quarenta) questões
obje vas, distribuídas em Linguagens e Matemá ca.
4.2 O aluno terá 2 (duas) horas para realizar a prova.
4.3 O aluno deverá apresentar, no dia da prova, documento de iden ﬁcação. Caso contrário, não
poderá fazer a prova.
4.4 O aluno deverá estar acompanhado, se possível, pelo responsável, a ﬁm de que este possa
par cipar de um encontro com os diretores da escola.

5.0 DOS DESCONTOS
5.1 Os descontos na mensalidade serão concedidos de acordo com o desempenho
do aluno na Prova, obedecendo aos seguintes critérios:

ACERTOS
FUNDAMENTAL 1

PERCENTUAL DE DESCONTO

7 a 10
11 a 14
15

25%
35%
50%
ACERTOS

FUNDAMENTAL 2

15 a 20
21 a 25
A par r de 26

ENSINO MÉDIO

20 a 26
27 a 33
A par r de 34

PERCENTUAL DE DESCONTO

25%
35%
50%
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6.0 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1 Os resultados serão enviados para o e-mail cadastrado de acordo com o calendário
ou fornecidos logo após a realização, caso o responsável tenha disponibilidade para
aguardar a correção. (Item 1.3)

7.0 DA EFETUAÇÃO DA MATRÍCULA
7.1 No ato da matrícula, a secretaria da escola buscará em seu banco de dados o
desconto que aluno conseguiu para colocar no contrato;
7.2 O desconto só será válido enquanto houver vagas disponíveis.

Salientamos que serão poucas vagas para cada dia da Prova de bolsa, em razão do
contexto pelo qual a sociedade passa! Desse modo, atenderemos a todos
obedecendo aos protocolos de segurança! Os estudantes estarão seguros para
realizarem a prova e os pais também, para participarem da palestra com o diretor.
Faça logo sua inscrição e venha ser um Ícone!
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Ícone I
Avenida dos Mananciais, 436
Ensino Fundamental II
Ícone II
Estrada do Tindiba, 1782 (antigo 3250)
Ensino Médio, Pré-vestibular e Pré-militar
Ícone Kids:
Estrada do Rio Grande - 1159
Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Tel.: 3900-8299

www.iconecolegioecurso.com.br
IconeColegioeCurso
iconecolegioecursooﬁcial
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