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Edital –  01/2019 

1. Objeto do incentivo  
  Bolsa de Estudo e descontos oferecidos espontaneamente pelo Colégio 

Objetivo Jardim Japão, não se configurando de caráter obrigatório, conforme 
abaixo: 
 
 1º lugar –100% de desconto na anuidade; 
 2º lugar – 75% de desconto na anuidade; 
 3º lugar – 50% de desconto na anuidade. 

 
 

2. Objetivo do incentivo  
 Visa estimular a família e os alunos a se envolverem sistematicamente com o 

bom desempenho acadêmico.  
 

3. Quem pode participar  
 Todos os alunos matriculados do 6º ano do Fundamental II à 2ª série do Ensino 

Médio;  
 Os alunos do 3ª série do Ensino Médio participarão somente na classificação. 

 
4. Divulgação bimestral  

 A cada bimestre será divulgado, através de um quadro afixado na escola, o 
desempenho dos alunos destacando os cinco melhores, quadro este intitulado 
“Seja A Melhor Cabeça - Objetivo Jardim Japão”.  
 

5. Disciplinas que comporão a média  
 Português, Matemática, História, Física, Ciências, Biologia, Inglês, Espanhol, 

Geografia, Química, Literatura (Ensino Médio) e Técnica de Redação (EF II); 
 Para os alunos do Fundamental II (6º ao 8º ano), a nota de Ciências será 

contabilizada três vezes (Física, Química e Biologia) e a nota de Física do 9º ano 



será contabilizada duas vezes (Física e Biologia) para que os alunos destes anos 
não sejam prejudicados. 
 

6. Critérios para apuração dos pontos  
 Critérios para apuração dos pontos pela média anual final será composta pela 

média anual somada com a nota do Provão dividida por dois; 
 A média anual será composta pela média da P1 e da P2, de cada bimestre de 

cada disciplina, considerando as disciplinas citadas no item 5; 
 Só serão consideradas, para apuração das médias, as notas das provas (P1 e P2), 

excluindo-se quaisquer outras notas (trabalho, participação, lição de casa, 
recuperação etc); 

 O Provão será composto por 100 questões de múltipla escolha comtemplando 
todas as disciplinas que compõem a média e será aplicado em data a ser definida 
pela escola no período da tarde; 

 Todas as médias serão calculadas sem arredondamento considerando até duas 
casas decimais; 

 Demonstrativo: 

 Somatória das notas da P1 e da P2 ÷ 2 = média e cada disciplina 

 Somatória das disciplinas ÷ 10 = média bimestral 

 Somatória das médias bimestrais ÷ 4 = média anual 

 Somatória da média anual com Provão ÷ 2 = nota final 
 

7. Exclusões  
 A Bolsa e os descontos se restringem apenas à anuidade do curso. O material 

didático, uniformes, passeios ou quaisquer outros custos deverão ser pagos à 
parte;  

 Os alunos bolsistas participarão apenas para fins de classificação do quadro da 
“Campanha – Seja a Melhor Cabeça”, visto que já contam com o benefício;  

 O desconto obtido será aplicado sobre o valor da anuidade (valor do curso 
menos o desconto pontualidade e qualquer outro desconto concedido). 
 

8. Divulgação dos ganhadores da bolsa e dos descontos 
 Serão divulgados os nomes dos alunos ganhadores da Bolsa de Estudo e dos 

descontos para 2020 “Seja A Melhor Cabeça” Objetivo Jardim Japão no término 
do ano letivo de 2019.  
 

9. Critérios para obtenção da Bolsa e dos descontos 
 Os ganhadores da Bolsa e dos descontos deverão estar entre os 03 (três) 

primeiros colocados no final do ano, conforme critérios do item 6; 
 Os ganhadores da Bolsa e dos descontos deverão estar em dia com as 

obrigações financeiras junto ao Colégio Objetivo Jardim Japão; 
 No caso de empate, o critério de desempate será a maior nota em Matemática; 

caso ainda permaneça o empate, a de Português; ainda permanecendo o 
empate será eleita uma comissão composta por quatro professores, um 
representante da coordenação e um representante da direção para o 
desempate. 
 

10. Critérios para manutenção da bolsa 
 A Bolsa e o desconto são pessoais e intransferíveis;  
 O aluno bolsista deverá participar de todas as atividades oferecidas pela 

escola, tais como: passeios, palestras, feiras e apresentações diversas; 



 Perderá o direito à Bolsa obtida durante o ano letivo, o aluno que no final do 
bimestre tiver médias inferiores a 6,0 (seis) ou for submetido a qualquer 
processo disciplinar; 

 Os descontos concedidos através desta Campanha serão mantidos até a data 
do vencimento da mensalidade, escolhida em Contrato assinado no ato da 
matrícula. 
 

11. 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.  
 

São Paulo, 17 de abril de 2019. 


