
 

Desafio MDB Objetivo Santa Maria – 2022 

EXAME DE BOLSAS PARA NOVOS ALUNOS 
 

 
NOVOS ALUNOS – Exame de bolsa exclusivo para as séries 2022 dos Ensinos 

Fundamental I (4ºs e 5ºs anos) e Fundamental II (6ºs aos 9ºs anos) e Ensino Médio (1ªs a 
3ªs séries) - aos alunos que ainda NÃO estudam no Colégio MDB Objetivo Santa Maria. 

 

- 1. Sobre o Processo de Bolsas: 

Os alunos interessados em ingressar nos Ensino Fundamental I (4ºs e 5ºs anos) Ensino 

Fundamental II (6ºs aos 9ºs anos) e Ensino Médio do Colégio MDB Objetivo Santa Maria (1ª, 2ª e 3ªs 

Séries - E.M.), a partir do ano letivo de 2022, obtendo bolsa de estudos nas mensalidades previstas 

em contrato de prestação de serviços educacionais – 2022, deverão realizar uma prova presencial 

– aplicada às sextas-feiras, a partir do dia 29/10/2021, enquanto  promovermos este Desafio MDB 

Santa Maria – 2021, com início às 13:30h e horário máximo, para a realização da prova, até às 

18h30 (veja informações sobre a prova no item 3). 

Essa prova busca diagnosticar os conhecimentos adquiridos pelo aluno até o momento 

de sua formação em outro colégio, e necessários a um melhor aproveitamento e continuidade dos 

estudos em nossos Ensinos Fundamental II e Médio. Ao mesmo tempo, de acordo com o 

desempenho do aluno, será atribuído um desconto em mensalidades para o ano letivo de 

2022, que poderá ser de até 50% (com exceção do custo de material didático, que é parcelado 

no decorrer do ano letivo . O Colégio MDB Santa Maria faz parte da rede de colégios que 

compõem o Sistema Objetivo de Ensino em suas turmas de Ensino Fundamental II e Médio; 

portanto, fazendo uso desse material didático). 

Uma vez obtida pelo aluno, a bolsa (porcentagem de desconto) é válida para o ano 

letivo de 2022, podendo ser mantida de uma série para outra, nos anos posteriores, e em acordo 

com as seguintes regras: 

I. O aluno deve obter uma média bimestral acima de 7,5 em todas as disciplinas (sem 

considerar a média após recuperação bimestral); 

II. Deve obter frequência mínima de 90% em todas as matérias (salvo justificativas atestadas, 

por motivo de força maior); 



III. Participação dos pais / responsáveis em reuniões pedagógicas bimestrais (Reuniões de 

Pais, Professores e Coordenadores) e eventos desenvolvidos pelo Colégio; 

IV. O aluno que tiver três infrações disciplinares, de qualquer natureza no bimestre, perderá 

automaticamente o desconto; 

V. O aluno deverá participar de Olimpíadas Científicas Escolares voluntárias (aquelas das 

quais o Colégio faz parte e oferece à participação voluntária dos alunos – ao menos duas 

participações anuais em olimpíadas); 

VI. O desconto é válido para pagamentos até a data de vencimento. Pagamentos com atraso 

levarão à perda automática do desconto no mês vigente. 

— Importante: Reiteramos que o custo do material didático (Sistema Objetivo de 

Ensino) não é contemplado pela bolsa de 50%, em caso do aluno obtê-la, ou mesmo em 

qualquer outra faixa inferior de desconto obtido. 

 No dia da prova, no horário em que os alunos estarão envolvidos com o Desafio MDB 

Santa Maria – 2022 (Exame de Bolsas), os pais poderão conhecer o projeto pedagógico 

da escola através de um encontro com a Coordenação Pedagógica. 

 
- 2. Sobre as Inscrições: 

As inscrições estão abertas até a véspera de aplicação do Desafio MDB Santa Maria – 

2022, ou seja, até as quintas-feiras, uma vez que as provas são aplicadas às sextas-feiras (enquanto 

se promove este Desafio) e poderão ser realizadas pelo site http://mdbobjetivosm.com.br. Basta clicar 

no anúncio sobre o Desafio MDB Santa Maria 2022, ler e conhecer as regras do processo e 

preencher a ficha de inscrição (a inscrição e participação no exame de bolsas são gratuitas). 

 
- 3. Sobre as Provas: 

Para fazer a prova, o aluno deverá trazer caneta azul ou preta, lápis e borracha. É 

obrigatório trazer o RG (documento com foto). No dia da prova, comparecer ao Colégio MDB Objetivo 

Santa Maria com meia hora de antecedência. 

 

3.1 – Para o 4º ano – Ensino Fundamental I – 2022: 

A prova é composta por 25 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, são questões de Matemática, Linguagens 

(Português, Inglês e Arte) e Ciências Humanas – História e Geografia, para os alunos que atualmente 

estudam no 3º ano do Ens. Fund. I (estudarão no 4º ano do Ens. Fund. I em 2022). A duração da 

prova é de duas horas e meia (2 horas e meia – tempo máximo). 

 

 

 

 

http://mdbobjetivosm.com.br/


 

3.2 – Para o 5º ano – Ensino Fundamental I – 2022: 

A prova é composta por 25 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, são questões de Matemática, Linguagens 

(Português, Inglês e Arte) e Ciências Humanas – História e Geografia, para os alunos que atualmente 

estudam no 4º ano do Ens. Fund. I (estudarão no 5º ano do Ens. Fund. II em 2022). A duração da 

prova é de duas horas e meia (2 horas e meia – tempo máximo). 

 
3.3 – Para o 6º ano – Enino Fundamental II – 2022: 

A prova é composta por 25 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, abordarão as disciplinas de Matemática, 

Linguagens (Português, Inglês e Arte) e Ciências Humanas – História e Geografia para os alunos que 

atualmente estudam no 5º ano do Ens. Fund. I (estudarão no 6º do Ens. Fund. I em 2022). A duração 

da prova é de quatro horas (3 horas – tempo máximo). 

 

3.3 – Para os 7º e 8º anos – Ensino Fundamental II – 2022: 

A prova é composta por 70 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, abordarão as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês e Arte, para os alunos que atualmente estudam no 

6º ou 7º anos do Ens. Fund. II (estudarão, respectivamente, no 7º ou 8º anos do Ens. Fund. II em 

2022). A duração da prova é de quatro horas (4 horas – tempo máximo). 

 
3.4 – Para o 9º ano do Ensino Fundamental  II – 2022: 

A prova é composta por 70 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, abordarão as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês e Arte para os alunos que atualmente estudam no 

8º ano do Ens. Fund. II (estudarão no 9º ano do Ens, Fund. II em 2022). A duração da prova é de 

quatro horas (4 horas – tempo máximo). 

 
3.5 – Para a 1ª série do Ensino Médio – 2022: 

A prova é composta por 70 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, abordarão as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês e Arte para os alunos que estudam no 9º ano do 

Ens. Fund. II (estudarão na 1ª Série do Ens. Médio em 2022. A duração da prova é de quatro horas 

(4 horas – tempo máximo). 

 



 
3.6 – Para as 2ª e 3ª séries do Ensino Médio – 2022: 

 

A prova é composta por 50 questões objetivas (testes), com cinco alternativas cada 

(A, B, C, D e E). No caso das questões objetivas, abordarão as disciplinas de Literatura, Gramática, 

Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Inglês e Arte para os alunos que 

atualmente estudam na 1ª ou 2ª séries do Ens. Médio (estudarão na 2ª e 3ª séries do Ens. Médio 

em 2022, respectivamente), além de uma Redação com tema a ser proposto. A duração da prova é 

de cinco horas (5 horas – tempo máximo). 

 
— REDAÇÃO (Para as 2ªs e 3ªs séries Ens. Médio – 2022): poderá ser exigida do 

aluno a produção de um texto, em que serão avaliados os seguintes critérios: a) Adequação ao 

tema proposto; b) Coesão: progressão de ideias e seu entrelaçamento; c) Coerência 

(encadeamento lógico das ideias no texto); d) Adequação ao gênero textual proposto – dissertativo 

ou narrativo; e) Recursos linguísticos: adequação à norma gramatical padrão / culta. — Importante: 

Não há tema livre e, portanto, será desconsiderada a Redação que não seguir o tema 

proposto. 

 

- 4. Resultados: 

A divulgação de resultados será feita até a quarta-feira subsequente ao dia de 

aplicação, após a realização do exame – Desafio MDB Objetivo Santa Maria, e os alunos 

contemplados pelos descontos / bolsas serão comunicados via e-mail e telefone. Os interessados 

terão um prazo                              limite, informado em contato telefônico – na divulgação de resultados, para que as 

bolsas sejam assumidas e as matrículas, portanto, sejam realizadas. 

 
Por fim, o resultado da prova é inquestionável, sem direito à revisão ou recurso. 

 

 
                                            São Paulo, Outubro de 2021. 

 
                                             Colégio MDB Objetivo Santa Maria / SP. 


