
 

 

REGULAMENTO 
DESAFIO 17/12/2021 - 14h00 

 
  

1. Esse Desafio de Português e Matemática é aberto a estudantes que queiram estudar no Colégio Objetivo Jardim Japão no ano letivo de 2022; 

2. As inscrições para o Desafio de Português e Matemática são gratuitas e devem ser feitas através do link: Desafio. 

3. A prova será realizada na unidade Colégio Objetivo Jardim Japão – Avenida Conceição, 4629 – Jardim Japão mediante inscrição para os candidatos que 

estão cursando o 2º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio em 2021; 

4. O tempo mínimo de permanência na prova é de 30 minutos; 

5. O tempo total de duração da prova é de 2 horas; 

6. A prova será composta de:  

 
 

COMPOSIÇÃO DA PROVA 

Ano/Série Questões Disciplina 
Total de 

Questões 

2º ao 4º Ano do Ensino 
Fundamental 

05 

Português 
 

Matemática 

 
10 

5º e 6º Ano do Ensino 
Fundamental 

10 20 

7º ao 9º Ano do Ensino 
Fundamental 

15 30 

1ª a 2ª Série do Ensino Médio 15 30 

 
 

7. As questões só poderão ter uma resposta. Se o(a) estudante assinalar mais de uma resposta, a questão será anulada; 

8. O candidato deverá observar os Protocolos de Segurança estabelecidos pelo Colégio; 

9. Não será permitido o uso de eletrônicos durante a prova (celular, smartphone, tablet, relógio e afins); 

10. No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de seu documento de identidade original, sendo certo que só será permitida a realização da prova pelo 

estudante se os dados constantes no documento de identidade forem iguais aos informados no referido comprovante de inscrição; 

11. Os candidatos poderão ser contemplados com descontos ou bolsas de estudos de até 100%, conforme os resultados obtidos nas provas. Os descontos ou 

bolsas de estudos serão analisados e eventualmente concedidos por esta unidade; 

12. Os descontos e as bolsas de estudos serão válidos somente para a unidade do Colégio Objetivo - Jardim Japão, onde o candidato fez a prova e somente 

para o ano letivo de 2022; 

13. Ao aluno que efetivar sua matrícula utilizando o desconto obtido através do Desafio, não será concedido quaisquer descontos (irmãos, indicação e outros); 

14. O candidato que participar do Desafio não beneficiará alunos do Colégio Objetivo Jardim Japão no desconto por indicação; 

15. Descontos e bolsas de estudos não serão aplicados em apostilas, uniformes, passeios e outros. Só serão aplicados na anuidade; 

16. A prova do Desafio não será disponibilizada para cópias; 

17. O candidato que tiver realizado a inscrição para a prova do Desafio e não tiver comparecido ou que já tiver realizado a prova do Desafio nesta Unidade para 

o ano letivo de 2022 não poderá inscrever-se novamente. E, ainda que realize a inscrição e/ou a prova em uma segunda vez, estará automaticamente 

desclassificado e não se beneficiará do desconto; 

18. Os descontos oferecidos através do Desafio serão mantidos somente se a matrícula for efetivada no prazo máximo de 5 dias úteis a partir da divulgação do 

resultado, mediante o pagamento da primeira parcela da anuidade; 

19. A efetivação da matrícula estará sujeita à disponibilidade de vaga do Ano/Série pretendido. Havendo empate entre os candidatos, o critério de desempate 

será a maior nota em Matemática; permanecendo o empate será utilizada a média de Matemática do boletim da escola de origem do aluno; 

20. O desconto referente ao Desafio não será concedido caso haja atraso no pagamento de qualquer obrigação financeira com a escola; 

21. O desconto ou a bolsa só será válido para o ano letivo de 2022; 

22. O percentual de desconto do Desafio será divulgado pessoalmente para cada aluno no Colégio; 

23. Quaisquer dúvidas não previstas neste regulamento serão analisadas e dirimidas pela Equipe de Avaliação do Sistema de Bolsas do COLÉGIO OBJETIVO 

JARDIM JAPÃO, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. 

 

 Regulamento Nº 4/2021 

https://forms.gle/86njGHuPSJFhxsiV8
https://3b900fa8-7f90-4ffc-9b8b-cfb4029edd9b.filesusr.com/ugd/4a4789_ac010439aaff417aa2a581434fe0bbc9.pdf

