
 

CENTRO DE EDUÇÃO PARAÍSO INFANTIL 

EDITAL DO CONCURSO DE BOLSAS PARCIAIS E INTEGRAIS 

PARA O ANO DE 2018 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARAÍSO INFANTIL 

 

O Centro de Educação Paraíso Infantil torna público o presente edital, com as devidas orientações, 

relativas ao concurso de bolsas de estudo, para o ano letivo de 2018, direcionado a alunos do 1º ao 5º do Ensino 

Fundamental. 

Ao todo, serão ofertadas 1 bolsa de 100%, 2 de 50% e 3 de 30% para cada turma do 1º ao 5º Ano do 

Ensino Fundamental, no período Vespertino. Caso não haja abertura de turma para o período Vespertino, a 

bolsa poderá ser ofertada no horário Matutino. 

 

1) DOS DESCONTOS NAS MENSALIDADES 

 

As bolsas oferecidas serão divididas em três categorias de descontos: 30%, 50% e 100%, e serão 

concedidas de acordo com o número de acertos obtidos pelo candidato e pela quantidade de vagas 

disponibilizadas, respeitando-se a posição sequencial dos pontos entre os candidatos. 

Para concorrer à premiação da bolsa, o candidato deverá atingir a pontuação mínima obrigatória, conforme o 

quadro abaixo: 

 

Total de 
desconto 

Números de 
questões certas 

100% 35 a 40 

50% 30 a 34 

30% 25 a 29 

 

 

2) DAS INSCRIÇÕES 

 

A inscrição poderá ser feita pelos pais e/ou responsáveis legais pelo candidato no período entre 25 de 

Setembro e 9 de Novembro.  

No ato de inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

- Declaração Escolar, informando o Ano em que o candidato está cursando; 

- Quitação das Mensalidades, até a data de inscrição; 

- Pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 50,00. 

Em hipótese alguma, haverá a devolução da Taxa de Inscrição. 
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3) DA PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO 

 

Para participar do concurso, os candidatos deverão estar inscritos, presentes no local da prova nos dias e 

horários pré-estabelecidos, ter a faixa etária correta para a série selecionada e não ter sido reprovado 

anteriormente. 

O processo seletivo será dividido em 2 (duas) etapas realizadas no CEPI, localizado na Av. Efigênio Salles, 

nº 54, bairro Adrianópolis, em Manaus, entre os horários de 8 horas às 12 horas. A primeira delas, uma prova de 

Matemática, que ocorrerá no dia 11 de Novembro, e, a segunda, uma prova de Língua Portuguesa, no dia 18 de 

Novembro. 

O candidato deverá estar presente no local, 30 minutos antes do horário estabelecido, para receber as 

últimas orientações e se preparar para a prova. Os portões da escola serão abertos às 7 horas nos dias das 

provas e fechados às 8h. Não será permitida a entrada de candidatos após esse horário. Pontualmente, às 8 

horas, serão entregues as provas aos candidatos, que terão o período máximo de 4 horas para a realização e 

entrega da prova. 

No dia das provas, os candidatos deverão ter consigo um lápis, uma borracha, um apontador e uma 

caneta azul ou preta. O nome do candidato e suas respostas no Cartão Resposta deverão estar preenchidos de 

caneta azul ou preta.  

 

4) DAS PROVAS 

 

As provas serão objetivas, com 20 questões de múltipla escolha, e as respostas obtidas deverão ser 

marcadas no Cartão Resposta.  

Caso o aluno falte ou chegue atrasado nos dias das provas, o mesmo estará automaticamente desligado 

do processo seletivo e o valor da inscrição não poderá ser restituído. Não haverá tolerância de entrada após o 

horário determinado (8 horas) e nem segunda chamada de prova. 

Em caso de empates, haverá uma nova convocação, dos candidatos com a mesma pontuação, para uma 

nova avaliação classificatória. Para os alunos do 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental, será feita uma avaliação 

oral pela comissão pedagógica, e, os alunos do 3º ao 5º Ano, serão submetidos a uma redação narrativa. 

 

5) DA PONTUAÇÃO 

 

A pontuação se dará pela quantidade de questões corretas nas provas de Matemática e de Língua 

Portuguesa. Para os candidatos do 3º ao 5º Ano, contará, também, a pontuação obtida na redação, podendo 

variar entre 0 e 10 pontos. 

Nas avaliações de desempate serão atribuídas notas de 0 a 10 pontos, de acordo com o desempenho do 

candidato, levando-se em consideração os critérios e assuntos descritos no tópico 6 deste Edital. 



 

CENTRO DE EDUÇÃO PARAÍSO INFANTIL 

6) DO CONTEÚDO 

6.1) MATEMÁTICA 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 

- Números naturais  

(1 a 100); 

- Dezena e centena; 

- Números ordinais; 

- Quantidade; 

- Comparação de 

números (igual,  

maior ou menor); 

- Antecessor e 

Sucessor; 

- Agrupamento de 

números; 

- Posição e localização 

(dentro, fora, largo, 

estreito, em cima, 

embaixo...); 

- Cores; 

- Adição e subtração 

simples; 

- Números pares  

e ímpares; 

- Medida de tempo, 

massa e capacidade; 

- Sistema monetário. 

Geometria 

- Linhas retas e 

curvas; 

- Formas  

geométricas planas; 

 

 

- Números  

naturais e ordinais; 

- Dezena e centena; 

- Quantidade; 

- Comparação de 

números (igual,  

maior ou menor); 

- Medida de tempo, 

massa, capacidade e 

comprimento; 

- Posição e localização 

(dentro, fora, largo, 

estreito, em cima, 

embaixo...); 

- Ordem crescente  

e decrescente; 

- Adição e subtração; 

- Dezena e  

meia dezena; 

- Dúzia e meia dúzia; 

- Números pares  

e ímpares; 

- Noções de 

multiplicação e 

divisão; 

- Sistema monetário. 

Geometria 

- Linhas retas e 

curvas; 

- Formas  

geométricas planas; 

- Sólidos geométricos. 

 

- Números  

naturais, ordinais e 

romanos; 

- Unidades, dezenas e 

centenas; 

- Quantidade; 

- Comparação de 

números (igual,  

maior ou menor); 

- Ordem crescente  

e decrescente; 

- Medida de tempo, 

massa, capacidade e 

comprimento; 

- Dezena  

e meia dezena; 

- Dúzia  

e meia dúzia; 

- Adição e subtração 

(com ou sem 

agrupamentos); 

- Números pares  

e ímpares; 

- Multiplicação (dobro, 

triplo, quádruplo e 

quíntuplo); 

- Divisão (metade); 

- Sistema monetário. 

Geometria 

- Linhas retas e curvas; 

- Formas  

geométricas planas; 

- Sólidos geométricos. 

 

 

- Números  

naturais, ordinais e 

romanos; 

- Unidade, dezena, 

centena e milhar; 

- Comparação e 

ordenação dos 

números; 

- Milhar  

(unidade de milhar, 

dezena de milhar e 

centena de milhar); 

- Adição, subtração, 

multiplicação e divisão 

de números naturais; 

- Operações 

matemáticas com 

verificação; 

- Tabelas e gráficos; 

- Fração; 

- Valor desconhecido 

em sentenças 

numéricas; 

- Medida de tempo, 

massa, capacidade e 

comprimento; 

- Sistema monetário. 

Geometria 

- Linhas retas e curvas; 

- Formas  

geométricas planas; 

- Sólidos geométricos; 

- Simetria. 

 

- Números naturais, 

ordinais e romanos; 

- Ordens e classes; 

- Números pares e ímpares; 

- Adição, subtração, 

multiplicação e divisão de 

números naturais e 

decimais;  

- Operações matemáticas 

com reagrupamento e 

verificação; 

- Fração e números 

decimais; 

- Adição e subtração de 

números fracionários; 

- Porcentagem; 

- Múltiplo e divisor; 

- Medida de tempo, massa, 

capacidade e 

comprimento; 

- Problema e sentença 

matemática; 

- Valor desconhecido em 

sentenças numéricas; 

- Expressão numérica; 

- Números racionais; 

- Comparação de frações; 

- Probabilidade; 

- Sistema monetário; 

- Lucro e prejuízo. 

Geometria 

- Linhas retas e curvas; 

- Ângulo, reta, segmento  

de reta e semirreta; 

- Formas  

geométricas planas; 

- Sólidos geométricos; 

- Simetria. 
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6.2) LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
 

- Alfabeto; 

- Vogais; 

- Encontros  
vocálicos; 

- Sílabas  
simples; 

- Sílabas  
complexas. 

 

- Alfabeto; 

- Vogais; 

- Encontros vocálicos; 

- Famílias silábicas; 

- Sílabas simples; 

- Sílabas complexas; 

- Encontros 
consonantais; 

- Dígrafos; 

- Separação de sílabas; 

- Número de sílabas; 

- Acentuação; 

- Aumentativo e 
diminutivo; 

- Singular e plural; 

- Número do 
substantivo; 

- Diferentes  
sons do X. 

 

 

- Alfabeto  
(vogais e consoantes); 

- Ordem alfabética; 

- Letras maiúsculas e 
minúsculas; 

- Encontro vocálico e 
consonantal; 

- Dígrafos; 

- Sílabas simples; 

- Sílabas complexas; 

- Número de sílabas; 

- Sílaba tônica; 

- Uso da cedilha; 

- Acentuação; 

- Substantivos próprios 
e comuns; 

- Frases afirmativas, 
negativas, 

interrogativas e 
exclamativas; 

- Gênero,  
número e grau  

dos Substantivos; 

- Artigo definidos e 
indefinidos; 

- Adjetivos; 

- Sinônimos e 
antônimos; 

- Verbos (presente, 
passado e futuro); 

- Sujeito e predicado. 

 

- Alfabeto  
(vogais e consoantes); 

- Ordem alfabética; 

- Letras maiúsculas e 
minúsculas; 

- Encontro vocálico e 
consonantal; 

- Dígrafos; 

- Sinais de pontuação; 

- Tipos de frases; 

- Sílabas  
simples e complexas; 

- Acentuação; 

- Uso da vírgula; 

- Sinônimos e antônimos; 

- Artigos  
definidos e indefinidos; 

- Sílaba tônica; 

- Sujeito, verbo, 
predicado, pronome, 

adjetivo e substantivo; 

- Grau do adjetivo; 

- Gênero,  
número e grau  

dos Substantivos; 

- Substantivo coletivo; 

- Verbos  
(presente,  

passado e futuro). 

 

 

- Letras e fonemas; 

- Encontro vocálico e 
consonantal; 

- Dígrafos; 

- Sílabas  
simples e complexas; 

- Sílaba tônica; 

- Acentuação; 

- Pontuação; 

- Cedilha; 

- Oração (sujeito, verbo, 
predicado, advérbio, 
pronome, adjetivo e 

substantivo); 

- Pronomes  
(pessoais, possessivos, 

demonstrativos, 
indefinidos e de 

tratamento); 

- Gênero,  
número e grau  

dos Substantivos; 

- Artigo  
definido e indefinido; 

- Substantivo coletivo; 

- Advérbio; 

- Preposição; 

- Conjugação verbal; 

- Interjeição; 

- Sinônimos, antônimos  
e homônimos; 

- Numeral cardinal  
e ordinal; 

- Adjetivo; 

- Grau do adjetivo; 

- Uso dos porquês /  
mal ou mau /  
mas ou mais/  

há ou a. 

- Verbos (presente, 
passado e futuro). 
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6.3) PROVAS DE DESEMPATE 

 

a) Prova oral para os alunos do 1º e 2º Ano: palavras com sílabas simples e complexas (dígrafos, 

encontros vocálicos e encontros consonantais). 

b) Redação para alunos do 3º ao 5º Ano: ortografia, pontuação, acentuação e concordância verbal e 

nominal das palavras. 

 

7) DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

As provas de Matemática e de Língua Portuguesa deverão ser respondidas no Cartão Resposta com 

caneta azul ou preta. A correção destas provas considerará, exclusivamente, as respostas contidas no Cartão 

Resposta. 

Para as avaliações de desempate serão levados em consideração os seguintes critérios: 

 

a) Prova oral para os alunos do 1º e 2º Ano:  

- Leitura de palavras com sílabas simples; 

- Leitura de palavras complexas (dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais); 

- Leitura e interpretação de texto. 

 

b) Redação para alunos do 3º ao 5º Ano:  

- Redação narrativa, de acordo com o tema proposto; 

- Cronologia dos fatos (introdução, desenvolvimento e conclusão); 

- Apresentar um título; 

- Ter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30 linhas; 

- Ser escrita com caneta azul ou preta; 

- Grafia legível. 

- Evitar rasuras. 

 

8) DOS RESULTADOS 

 

O gabarito será oficialmente divulgado no dia 21 de Novembro, a partir das 11 horas, e poderá ser 

conferido na própria escola ou na página da instituição: www.paraisoinfantil.com.br. 

O resultado do processo avaliativo será divulgado no mural do CEPI, no dia 24 de Novembro, contendo 

apenas os nomes dos candidatos que obtiverem as vagas das bolsas. Além do mais, haverá uma listagem em 

forma sequencial, respeitando-se a pontuação e a ordem alfabética dos candidatos. 

A seleção dos bolsistas se dará de acordo com sua pontuação e classificação nas provas. E, em caso de 

empate entre os candidatos, será considerada a nota obtida na prova oral, entre as turmas do 1º e do 2º Ano, ou 

na redação, entre as turmas do 3º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. 
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9) DA VALIDAÇÃO DA BOLSA 

 

Em caso de seleção do aluno, este deverá matricular-se no CEPI até o dia 01 de Dezembro de 2017, 

apresentando todos os documentos necessários, a saber: Declaração de Escolaridade e Declaração Financeira do 

aluno. Caso contrário o aluno, perderá automaticamente o direito à bolsa. 

Os descontos especiais concedidos serão aplicados a partir da primeira mensalidade e terão validade até 

o final do ano de ingresso. Não haverá acúmulos de descontos. 

Os bolsistas parciais deverão realizar os pagamentos até a data de seu vencimento, caso contrário, 

perderão o desconto, e a mensalidade do mês vigente será cobrada em seu valor integral. 

Os bolsistas perderão o direito à bolsa, caso estejam com conduta e/ou disciplina insatisfatória ou que 

ferem os princípios da escola. 

O CEPI se reserva ao direito de suspender esta promoção ou de alterar as condições estabelecidas neste 

Edital, a qualquer tempo e sem necessidade de consulta ou aviso prévio. 

 

Para maiores informações ou esclarecimentos, por favor, entrar em contato com a escola pelos 

seguintes números: 3236-1722 / 3236-1290 / 3308-4721 / 98106-3214. 

 

 

 

_______________________________ 

Eunice Lira Corrêa 

Diretora Pedagógica 

 

_______________________________ 

Paulo Serejo Corrêa 

Diretor Administrativo 

 

_______________________________ 

Cláudio Lira Corrêa 

Coordenador Pedagógico 

 

_______________________________ 

Isabel Damasceno Corrêa 

Coordenadora Pedagógica 

 


