
Regulamento para o Desafio
Colégio Vovó Olívia 2017

1. O Concurso é des�nado a alunos que não estudam no Colégio Vovó Olívia.
2. Poderão par�cipar do concurso alunos que estejam cursando em 2016 o 5º, 6º, 7º e o 8º  anos do 

Ensino Fundamental.
3. As inscrições para o concurso terão início no dia 1º e se encerrarão no dia 30 de setembro de 2016.
4. As avaliações acontecerão no dia 04 de outubro de 2016, às 14h, no Colégio Vovó Olívia.

4.1 Os candidatos deverão chegar no Colégio Vovó Olívia  com pelo menos 30 minutos de 
antecedência.

4.2 Deverão portar documento de iden�ficação (RG, Cer�dão de Nascimento), lápis nº 02, caneta 
azul e borracha.

4.3 As avaliações terão duração de 3 (três) horas  e 15 (quinze) minutos.
4.4 As respostas deverão ser preenchidas no gabarito que acompanhará o caderno de avaliações.
4.5 Às 17h15 os gabaritos serão recolhidos pelos aplicadores.
4.6 Para os candidatos do 5º, 6º, 7º e 8º anos não será permi�do o uso de calculadora.
4.7 Não será permi�da a u�lização de celulares durante a realização das avaliações.
4.8 O gabarito com as respostas será divulgado no site:  , até o dia 11 de outubro www.cvo.com.br

de 2016.
5. Os resultados das avaliações serão divulgados até o dia 25 de outubro de 2016.
6. Os candidatos terão até o dia 28 de outubro de 2016 para efetuarem pedido de revisão de prova.

6.1 Os pedidos de revisão de prova serão feitos na secretaria do Colégio Vovó Olívia.
6.2 Os resultados de revisão de prova serão apresentados até o dia 31 de outubro de 2016. 

7. Os candidatos aprovados no concurso deverão ser aprovados de forma regular nas escolas de origem, 
não podendo ficar de progressão parcial.

8. Para ingresso no Colégio Vovó Olívia, os candidatos aprovados ou seus responsáveis, deverão 
apresentar no ato da matrícula: Cer�dão de Nascimento do candidato, Declaração de Transferência 
ou Histórico Escolar e os documentos de quem for assinar o Contrato de Prestação de Serviços e a 
Ficha de Matrícula.

8.1 Em caso de o responsável apresentar Declaração Provisória de Transferência, o mesmo terá 30 
dias a contar da data de emissão da mesma para apresentar o Histórico Escolar do candidato.

9. Os candidatos aprovados obterão bolsas de 100% no valor das mensalidades escolares, bem como 
descontos que variarão entre 50% e 25%.

9.1 As bolsas de 100% serão des�nadas aos primeiros colocados de cada ano. Em caso de empate 
na classificação, todos serão contemplados.

9.2 Os descontos de 50% serão para os candidatos que  ob�verem nota para o 2º lugar na 
classificação de cada ano. Em caso de empate, todos serão contemplados.

9.3 Os descontos de 25% serão para os candidatos que ob�verem nota para o 3º lugar na 
classificação de cada ano. Em caso de empate, todos serão contemplados.

9.4 As bolsas e os descontos vigorarão a par�r da primeira parcela da anuidade para 2017.
10. Os descontos nas mensalidades não abrangem o material didá�co a ser adquirido no ato da matrícula, 

bem como o uniforme.
11. Os casos omissos neste regulamento serão discu�dos e resolvidos pelo Conselho Técnico Consul�vo 

do Colégio Vovó Olívia.

www.cvo.com.br

http://www.cvo.com.br
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