
 
EDITAL Nº 01/2020 

Grupo M & G de Educação 
Escola Crescer 

CNPJ: 17.316.101/0001-79 
Rua James Clark, 967 – Bairro São Benedito 

Parnaíba – Piauí 
Cep: 64.202-200 

Fones: (86) 98125 – 6060 e (86) 98152 - 5959 

 
O presente edital tem como finalidade apresentar as regras do TESTE SELETIVO PARA BOLSAS 
DE ESTUDO para as turmas da 1ª e 2ª Série do Ensino Médio da Escola Crescer para o ano letivo 
de 2021. 

 
ITEM 01 - SOBRE O SELETIVO: 
O Seletivo para as turmas da 1ª e 2ª Série do Ensino Médio da Escola Crescer tem o objetivo de 
ofertar bolsas de estudo para o ano letivo de 2021 de até 100% nas turmas do Ensino Médio. 
 
ITEM 02 - DO SELETIVO: 
O seletivo irá ocorrer em datas apresentadas no Anexo I deste edital. 
 
ITEM 03 – DAS OFICINAS PREPARATÓRIAS PARA O TESTE SELETIVO: 

a) As aulas irão acontecer de forma remota nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020. 
            Horário a combinar. 

b) Serão ministradas aulas de português, matemática e redação. 
 
ITEM 04 - DAS ETAPAS DO SELETIVO: 
O seletivo ocorrerá em duas etapas: 

a) Provas com assuntos da série que o (a) aluno (a) está cursando. 
Etapa obrigatória e eliminatória. 
Ver conteúdos no anexo II deste edital. 

b) Entrevista. 
Etapa obrigatória e não eliminatória. 

 A entrevista ocorrerá com o aluno e o responsável no ato da entrega dos resultados, podendo ser (on-
line ou presencial). A hora será marcada com antecedência por WhatsApp. 

• Ver o período da realização das entrevistas no Anexo I deste edital. 

• O aluno deverá ter uma nota igual ou superior a 6,0 (seis) para estar apto a concorrer às bolsas 
de estudos. 
 

ITEM 05 - DA QUANTIDADE DE BOLSAS: 
A Escola Crescer ofertará para o ano letivo de 2021 as seguintes quantidades de bolsas para as 
respectivas séries:  
 
 



1ª Série Ens. Médio 
 05 bolsas de 10%  
 03 bolsas de 20%  
 03 bolsas de 30%  
 02 bolsas de 50%  
 01 bolsa de 100%  

2ª Série Ens. Médio  
 05 bolsas de 10%  
 03 bolsas de 20%  
 03 bolsas de 30%  
 02 bolsas de 50%  
 01 bolsa de 100% 

 
  Observação: Ressaltamos que os descontos serão nas 11 mensalidades. A matrícula será integral. 

a) Para o aluno concorrer efetivamente a bolsa deverá ter uma nota mínima igual ou maior a 6,0 
(seis) em todas as áreas de conhecimento.  

b) O desconto será proporcional aos acertos acima da média de 6,0 (seis), podendo chegar até 
100%. 
 

ITEM 06- DA ESTRUTURA DA PROVA E INFORMAÇÕES GERAIS: 
A prova contará com questões das áreas de conhecimento, conforme as competências e habilidades 
da BNCC. Com peso para cada área, de acordo com o quadro abaixo: 

Áreas de Conhecimento Quantidade de Questões Peso 
-Matemática 10 04 
-Linguagens e Códigos 10 04 
-Redação  ------------------------------- 02 

 
a) A prova será realizada de maneira online, conforme data e horário marcada no Anexo 1 deste 

edital. 
b) A prova terá duração de duas horas. Não serão aceitas as avaliações enviadas após este 

horário. 
  

ITEM 07 - EM CASO DE EMPATE: 
Em caso de empate entre os alunos, a Escola Crescer levará em consideração os seguintes critérios 
de desempate: 

a) A maior nota em Redação; 
b) A maior nota em Matemática; 
c) A maior nota em Linguagens e Códigos. 

 
ITEM 08 - DAS INSCRIÇÕES: 
O responsável pelo aluno (menor de idade) deverá preencher integralmente todo o formulário 
disponível no site da Escola Crescer (www.crescerparnaiba.com.br). O mesmo receberá uma 
mensagem via whatsapp confirmando sua edição. 
Dúvidas sobre a inscrição devem ser sanadas pelos canais abaixo disponíveis: 
Telefones: (86) 98125 – 6060 e (86) 98152 – 5959. 
 



 
ITEM 09 - VALIDADE DO SELETIVO: 

a) O responsável deverá manifestar interesse na vaga em até 05 (cinco) dias corridos após a 
entrega dos resultados, perdendo eventuais descontos conseguidos por meio do seletivo caso 
não efetive a matrícula dentro do prazo acordado. 
 

ITEM 10 - SOBRE A MATRÍCULA: 
Para a efetivação da matrícula o responsável deverá providenciar os seguintes documentos: 
 Cópia do RG ou Certidão de Nascimento do(a) Aluno(a). 
 02 Fotos 3 x 4. 
 Declaração ou Histórico Escolar (não será permitido cópia). 
 Cópia do RG e CPF do Responsável. 
 Declaração de Adimplência da Escola Anterior 
 Cópia do Comprovante de Residência 

 
ITEM 11 - DEMAIS CONSIDERAÇÕES: 

a) O período de matrículas para os alunos que obtiverem descontos no teste seletivo será nos 
dias 03 e 04 de novembro de 2020. 

 
Os casos omissos neste edital serão avaliados pela comissão de organização formada pela direção e 
coordenação da Escola Crescer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXO I 

Cronograma de Atividades 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DATAS 

Lançamento do Edital 01/10/2020 

Oficina preparatória para teste seletivo 05, 06 e 07/10/2020 

Data da prova 08/10/2020 

Horário da prova 15h às 17h 

Resultado das avaliações escritas 14/10/2020 

Período de entrevistas 20 e 21/10/2020 

Resultado Final 23/10/2020 

Período de efetivação da matrícula para alunos bolsistas 03 e 04/11/2020 

 
*Lembrando que o teste seletivo será online no dia e horário marcado acima.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO II 
Áreas de conhecimento, conteúdos e séries. 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO  

CONTEÚDOS POR SÉRIE 
1ª SÉRIE E.M 2ª SÉRIE E.M 

MATEMÁTICA 

 Produtos notáveis 
 Equações 
 Funções  
 Matemática Financeira 
 Teorema de Tales 
 Semelhança de Triângulos 
 Razões Trigonométricas 
 Circunferência e Círculos 
 Polígonos e Áreas. 

 Conjuntos e Números 
 Divisibilidade, MDC e 

MMC. 
 Potenciação, Radiciação e 

Sistema de Medidas. 
  Funções  
 Logaritmos 
 Matemática Financeira 
  Medidas 
 Progressões Aritmética e 

Geométrica. 
 Triângulo Retângulo e Lei 

dos Senos e dos Cossenos. 
LINGUAGENS E CÓDIGOS   

Gramática 
 Período Simples, Termos 

Essenciais e Integrantes. 
 Morfologia, Pronome e 

Conjunção. 

Leitura e Interpretação de Texto 
 Questões com Charges ou 

Tirinhas, para Identificação 
de Efeito de Sentido. 

 Identificação de Tese do 
Texto. 

REDAÇÃO 

 Um texto dissertativo 
sobre um tema proposto 
no momento da avaliação; 

 O tema proposto será um 
problema de cunho social;  

 O texto deverá possuir, no 
mínimo, 10 linhas e, no 
máximo, 20 linhas. Textos 
com um número inferior a 
10 linhas serão zerados e 
produções que excederem 
o máximo de linhas, terá 
seu excesso 
desconsiderado;  

 O título será obrigatório 
  O texto requererá a norma 

culta padrão da Língua 
Portuguesa;  

 O texto não deverá, em 
hipótese alguma, 
desrespeitar os Direitos 
Humanos 

 Um texto dissertativo-
argumentativo sobre um 
tema proposto no 
momento da avaliação;  

 O texto deverá obedecer a 
estrutura cobrada pelo 
Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM 
(introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão contendo a 
proposta de intervenção);  

 O candidato deverá 
apresentar ideias das mais 
diversas áreas de 
conhecimento dispondo de 
coesão e coerência e um 
posicionamento crítico 
diante do proposto. 

 O tema proposto possuirá 
cunho social, dessa 
maneira, o candidato 
deverá respeitar os 
Direitos Humanos;  

 O texto deverá respeitar a 
norma culta padrão da 
Língua Portuguesa.  

 O texto do candidato 
deverá possuir, no 



mínimo, 10 linhas e, no 
máximo, 30 linhas. 
Qualquer produção textual 
que apresentar um número 
inferior ao mínimo de 
linhas será zerada. Textos 
que apresentarem um 
número superior ao 
máximo de linhas terá o 
excesso desconsiderado.  

 
 


