MANUAL DO BOLSÃO 2019
Você acaba de dar um grande passo para atingir suas metas pessoais e profissionais. O Bolsão é
uma prova para alunos que desejam ingressar no Sistema de Ensino GPI. Trata-se de uma chance
de obter descontos em suas mensalidades durante o ano letivo, conforme o seu desempenho
na avaliação. O Projeto “Bolsão GPI 2019” é voltado SOMENTE para o ingresso de novos alunos
que almejam um desconto através de prova intelectual para ingresso no Ensino Fundamental II,
Ensino Médio e Cursos Preparatórios da rede de escolas do Sistema de Ensino GPI.
O Sistema de Ensino GPI oferece:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo de professores altamente qualificados;
Salas de aula com ar condicionado e instalações com amplo conforto;
Utilização de recursos tecnológicos;
Projeto Habilidade de Vida que desenvolve as habilidades socioemocionais dos alunos.
Projeto Robótica por meio de recursos lúdicos que envolvem os blocos LEGO, softwares,
materiais curriculares.
Projeto Bilingue que o Sistema de Ensino GPI agora é parceiro da Cultura Inglesa através
do Edify, um produto exclusivo para escolas regulares.
Material didático atualizado e de alta qualidade;
Trabalho em equipe: sob a elaboração e participação nos projetos educacionais,
culturais e de festividades.
Valorização das atividades esportivas: buscando a criação de uma cultura escolar que
participa dos eventos esportivos (Copa GPI e Inter GPI)
.

Com isso, nossa proposta básica é oferecer experiências decorrentes de nossa vivência no
campo educativo, buscando olhar para o futuro e ajudar a formar um cidadão capaz de realizar
uma ação transformadora.
Este manual contém todas as orientações necessárias a respeito do Bolsão do Sistema de Ensino
GPI 2019. Leia-o com atenção.
Desejamos a todos uma excelente prova!

Inscrições
1) A inscrição para o Bolsão é gratuita e pode ser feita através do
site: http://sistemadeensinogpi.com.br/site/

2) Ao se inscrever no Concurso de Bolsas, o candidato e/ou responsável assumem a
concordância com o estabelecido neste manual.

3) Após a inscrição, será enviada por e-mail uma confirmação indicando a unidade, data e
horário da prova. Não recebeu? Entre em contato com a Central de Atendimento, pelo
número (21) 3197-4747.
4) O candidato só pode se inscrever em apenas um Concurso de Bolsas para o ano letivo
em questão, em cada turma. Em caso de duplicidade de inscrição, será considerado o
resultado obtido na primeira participação.
5) Os atuais alunos do Sistema de Ensino GPI não poderão fazer o Bolsão 2019.

Prova
1) Todos os bolsões serão realizados aos sábados, com horário de 9h às 12h. Os
candidatos devem estar no local de prova às 8h45min. Não será permitida a entrada
de candidatos após o início da prova.
2) As questões abordadas nas provas são baseadas nos conteúdos previstos nas séries
anteriores às das provas realizadas, de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) do Ministério da Educação.
3) As provas do Bolsão GPI 2019 terão como disciplinas básicas: Raciocínio Lógico;
Português Básico.
4) As questões serão objetivas ("múltipla escolha") e possuem cunho lógico, mais racional.
As provas dos candidatos ao Ensino Fundamental II terão 20 questões, e a provas dos
candidatos de Ensino Médio e Cursos Preparatórios terão 40 questões objetivas, ambas
divididas igualmente entre as disciplinas previstas.
5) Para realização da prova, o candidato poderá utilizar lápis ou lapiseira e borracha. Para
preenchimento do cartão resposta o candidato deve utilizar caneta (azul ou preta) e
um documento oficial de identificação com foto.
6) A marcação de mais de uma opção na mesma questão será considerada errada.
7) A prova e o cartão resposta serão devolvidos pelo candidato ao final da prova para o
fiscal da sala.

Resultado
1) Os resultados devem ser entregues de 3 a 5 dias após a prova, através de palestras
coletivas ou atendimento individual, onde será explanado todo o Projeto Pedagógico do
GPI.
2) Os candidatos (ou responsáveis) devem receber um envelope personalizado com: Carta
de Boas Vindas, Folder, Informativo da segmento e Condições para matrícula.

3) Somente o candidato ou seu responsável podem retirar pessoalmente o resultado na
unidade em que a prova foi feita, sendo obrigatório documento oficial com foto. Além
disso, será divulgado a turma, o horário e o inicio previsto das aulas.

Distribuição de Bolsas
As questões da prova possuem pesos diferentes e a bolsa será dada de acordo com o
desempenho do aluno e a quantidade de vagas disponíveis na turma. As bolsas serão válidas
somente para o ano letivo de 2019, na unidade do Sistema de Ensino GPI onde o candidato fez
a prova.
1) Serão distribuídas bolsas que podem variar entre 10% a 100% de desconto na anuidade.
2) As bolsas conquistadas são pessoais e intransferíveis, de modo que não podem ser
repassadas para outro candidato.
3) Seguindo critérios de sigilo e segurança, cada candidato conhecerá apenas o seu
resultado.
4) A bolsa concedida refere-se única e exclusivamente ao ano letivo de 2019, não sendo
de caráter acumulativo, ficando ainda condicionada ao cumprimento do regulamento
interno do bolsista.
5) A bolsa refere-se exclusivamente a um desconto na anuidade da turma pretendida pelo
candidato, no turno oferecido pelo Sistema de Ensino GPI.
6) A bolsa não é aplicável a outros serviços, como material didático, dependências,
projetos extracurriculares, apoio pedagógico, entre outros.
7) A bolsa de Estudo obtida nesse concurso será valida até o dia (data e mês) (colocar o dia
da semana).

