REGULAMENTO PARA PROJETO GENIUS KIDS – COLÉGIO MARCONI – 2021
OBJETIVO:
1. O projeto Genius Kids é destinado a seleção de alunos para concessão de bolsas de
estudo (parciais) para o ano letivo de 2021. Aqueles que forem aprovados e que
atendam aos interesses do Colégio Marconi no decorrer do ano letivo de 2021.
2. Nesse desafio será realizada uma prova online com o objetivo de premiar, com
condições especiais, os alunos que obtiverem os melhores desempenhos.
3. O candidato será submetido a uma prova, contendo 20 questões com alternativas,
sendo 10 de matemática e 10 de Língua Portuguesa.
4. Esse processo está disponível para participação de alunos já matriculados no Colégio
Marconi (que estejam no ano letivo de 2020 cursando os anos 2º, 3º ou 4º do ensino
fundamental I) e em outras instituições de ensino (públicas ou privadas).
DO CANDIDATO
5. O projeto é destinado para estudantes já matriculados no Colégio Marconi e para
alunos novos (novas matrículas) interessados em ingressar no Colégio Marconi, que
estão cursando o 2º, 3º ou 4º anos do ensino Fundamental I (os quais ingressarão no 3º,
4º e 5º anos respectivamente no ano letivo de 2021).
6. Não poderão participar desta Campanha os alunos que participaram no Desafio
Marconi.
7. As inscrições para as seletivas deverão ser realizadas no período de 03 de Novembro
de 2020 a 12 de novembro de 2021, através do site : www.colegiomarconi.com.br
8. A inscrição só será aceita como concluída se o formulário for devidamente
preenchido e enviado. Após o envio, o candidato receberá uma mensagem
confirmando a inscrição.
9. Dias antes da prova, o candidato receberá um e-mail com as informações sobre o
acesso à prova. É essencial que o endereço eletrônico seja cadastrado corretamente no
ato da inscrição, pois toda comunicação será realizada através deste e-mail.
10. O participante deve estar apto a fazer matrícula para o ano letivo de 2021 nos anos
3º, 4º e 5 do fundamental I.

Parágrafo Primeiro: Caso o candidato seja aprovado em outros programas de
benefícios do Colégio Marconi, ou, se já for aluno do Colégio Marconi e já possuir algum
benefício, deverá optar por aquele que melhor lhe convier, não sendo, os benefícios,
cumulativos.
Parágrafo Segundo: Para usufruir do desconto decorrente deste Desafio, caso o
candidato seja aluno de qualquer unidade do Colégio Marconi, deverá estar com todas
as mensalidades em dia, inclusive do (s) ano (s) anteriores, liquidadas até 31/12/2020.
O não cumprimento deste dispositivo, implicará na perda da bolsa concedida.
11. As bolsas de estudo concedidas são válidas para todas as unidades Marconi que
contenham o Ensino Fundamental I.
12. São considerados candidatos os estudantes que se enquadrem nos requisitos de
série informados neste regulamento e que estejam legitimamente interessados em
estudar no Colégio Marconi. Pessoas que fizerem inscrição ou realizarem alguma etapa
do Projeto Genius com qualquer outra intenção ou finalidade terão a inscrição
cancelada e poderão responder legalmente por eventuais atos ilegais.
DA AVALIAÇÃO E DATA DA PROVA
13. A avaliação para o Projeto Genius poderá ocorrer através de uma prova de
conhecimentos gerais sobre as seguintes matérias: Língua Portuguesa e Matemática.
14. As provas serão em formato virtual, ou seja, realizadas de forma on-line com dia e
hora pré-estabelecidos. Essa prova é considerada uma Olimpíada Cultural, onde alunos
que obtiverem bons resultados serão contemplados com bolsas de estudo para o ano de
2021.
15. A avaliação será realizada através de vídeo chamada, onde um responsável fará a
fiscalização. O aluno receberá o link para acessar a sala de aula virtual no e-mail
cadastrado no momento da inscrição. O aluno só poderá iniciar a avaliação quando o
Colégio liberar a sala de aula virtual via Meeting.
16. Os candidatos que mais se destacarem poderão ser convocados para renovação de
seu conhecimento.

17. DATA DA PROVA: 14 DE NOVEMBRO
Horários:
4º ano: início às 9hs encerramento às 11hs

3º ano: início às 11h30 encerramento às 13h30
2º ano: início às 15h encerramento às 17hs
·

O candidato seguirá o horário do ano no qual está matriculado em 2020.


DA CONCESSÃO DO DESCONTO
18. A proporcionalidade de desconto ocorrerá a critério do Colégio Marconi, em
hipótese alguma, divulgado e/ou justificado ao participante ou terceiros.
19. A avaliação do candidato caberá exclusivamente ao Colégio Marconi, sob seu
exclusivo critério, o qual não será, em hipótese alguma, divulgado e/ou justificado ao
participante ou terceiros.
20. A bolsa concedida poderá ser renovada pelo Colégio Marconi até a conclusão do
ciclo, a seu único e exclusivo critério.
DA PERDA DO DESCONTO
21. Tendo em vista que a concessão do benefício de bolsa de estudos ao candidato que
passará a representar o Colégio Marconi, implicará em investimentos por parte do
Colégio, haverá a perda do desconto o aluno aprovado que:
a) possuir desempenho escolar abaixo da média.
b) apresentar atos de indisciplina, seja no ambiente escolar e/ou durante a participação
nos eventos para os quais for convocado.
c) deixar de se apresentar nas convocações realizadas (obrigatoriedade de atender as
convocações).
d) publicar e/ou promover em plataforma digital ou mídia (inclusive redes sociais)
ofensas, zombarias ou quaisquer atos reprováveis em face do Colégio Marconi ou de
terceiros, e que estejam contra os valores do Colégio e respeito ao próximo.
e) inadimplência no pagamento das mensalidades escolares.
22. Perderá ainda o desconto o aluno que for desligado antes do término do ano letivo
(rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais) sobre o qual foi
concedida a bolsa de estudos, desde que injustificado.
23. Em qualquer um dos motivos elencados nas cláusulas 20 e 21, haverá a cobrança
integral das mensalidades até a perda do desconto, sendo devidas as diferenças dos
meses nos quais o candidato aprovado foi beneficiado pela bolsa de estudos.

