1. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
Período

De 13 de agosto a 27 de setembro de 2019
Site FIBONACCI, utilizando o link: http://grupofibonacci.com.br/area_candidato/inscricoes.php

Local

Horário
Telefone

ou

Secretaria do FIBONACCI: Av. Kiyoshi Tsunawaki, 218, Cariru, Ipatinga-MG, 35160-157
Inscrição pelo Site: inscrições ativas durante 24h,
Inscrição na Secretaria do FIBONACCI: das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira e de
08h00 às 12h00 aos sábados.
(31) 3830-2451

2. CURSOS E VAGAS
O processo seletivo é voltado para os candidatos ao 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries
do Ensino Médio que desejam ingressar no Colégio FIBONACCI em 2020.

3. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
3.1. Documentação
RG e CPF do candidato.
O(s) pai(s) ou responsáveis deverão preencher adequadamente a Ficha de Inscrição do site: www.grupofi.com.br.

3.2. Taxa de inscrição
No ato da inscrição, deverá ser paga a taxa de R$ 70,00.
Observações:
 Caso o estudante tenha preenchido incorretamente os dados no site, sua inscrição não será aceita.
 O estudante que fizer inscrição pelo site durante os 3 dias úteis anteriores à data da prova (25/09, 26/09
e 27/09/2018), deverão enviar o comprovante de pagamento para o e-mail secretaria@grupofi.com.br
ou para o WhatsApp (31) 98355-5070 (contendo o anexo e o nome do aluno digitado), a fim de ter
liberado o seu Comprovante de Inscrição, imprescindível para a realização da prova.
 Caso o estudante não seja aprovado no Processo Seletivo do dia 29 de setembro, ocorrerá uma segunda
prova seletiva prevista para o dia 06/12/2019 (6ªF), condicionada à existência de vagas disponíveis.
Neste caso, haverá uma nova taxa simbólica de R$10,00 para confirmação de interesse na realização da
nova oportunidade.

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
4.1. Composição
Nº de
Questões

Tipo de Questão

8º e 9º Anos
do Ensino
Fundamental

30

Objetivas

1

Discursiva/Dissertativa

1ª Série do
Ensino Médio

30

Objetivas

1

Discursiva/Dissertativa

Áreas de Abordagem

Matemática e Português
Redação
Matemática e Português
Redação

Nº de
Questões

Tipo de Questão

36

Objetivas

1

Discursiva/Dissertativa

42

Objetivas

1

Discursiva/Dissertativa

2ª Série do
Ensino Médio

3ª Série do
Ensino Médio

Áreas de Abordagem

Matemática, Português/Literatura, História,
Geografia, Biologia, Física e Química.
Redação
Matemática, Português/Literatura, História,
Geografia, Biologia, Física e Química.
Redação

OBS: Para a 3ª Série do Ensino Médio, ocorrerá uma entrevista, classificatória, em data a
ser agendada após a divulgação do resultado das provas objetivas. Devem participar da
etapa de entrevista: coordenação, pais e estudante.

Os conteúdos abordados para a prova seletiva de cada série estarão em conformidade com a nova BNCC do
ensino Fundamental e os PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino Médio.

4.2. Critérios de aprovação






A classificação é feita por maior pontuação na prova objetiva.
A questão dissertativa, redação, será analisada para critérios de eliminação e desempate.
No caso de empate nas posições agraciadas com Bolsas de Estudos, serão utilizados como critérios de
desempate, as seguintes notas, respectivamente: Redação, Matemática, Português, médias das demais
disciplinas juntas.
Não caberão recursos de qualquer natureza.

Observação: Não será aceito pedido de revisão ou vistoria das provas ao longo do processo.

5. REUNIÃO PEDAGÓGICA




Todos os pais e responsáveis estão convocados para uma palestra sobre a proposta pedagógica da
escola, para alinhamento de expectativas e esclarecimentos de eventuais dúvidas nos dias:
o

25/09/2019 (4ªF) às 19h30min (para os interessados no Ensino Médio)

o

26/09/2019 (5ªF) às 19h30min (para os interessados no Ensino Fundamental).

Este encontro ocorrerá no próprio COLÉGIO FIBONACCI.
Solicita-se a compreensão dos senhores pais e estudantes com relação à confirmação de participação
nessa reunião pedagógica, que por ser um momento ímpar para conhecer o Fibonacci, demanda uma
logística para atender a todos com conforto.

6. DIA DA PROVA
6.1. Data e Horário
A primeira prova do processo seletivo será realizada no dia 29 de SETEMBRO (domingo), das 8h30 às 11h30,
nas salas do COLÉGIO FIBONACCI.
Importante:
 Os estudantes deverão chegar com uma hora de antecedência.

6.2. Material necessário para as provas



Para ter acesso à sala de prova, o estudante precisará portar, obrigatoriamente, a carteira de
identidade (ou outro documento oficial com foto).
Para realizar a prova, o estudante deve estar em posse do comprovante de inscrição, caneta, lápis ou
lapiseira, borracha, régua.

7. RESULTADOS
A lista dos aprovados no processo seletivo e dos ganhadores das bolsas de estudos será divulgada no site
www.grupofi.com.br e em cartaz afixado no COLÉGIO FIBONACCI, até às 15h do dia 08 de outubro.
Forma de Classificação

8º Ano do
Ensino
Fundamental
9º Ano do
Ensino
Fundamental

Nº de Vagas
para 2020

No resultado, os candidatos serão classificados em duas opções:



Aprovado na 1ª chamada
Aprovado, em lista de espera (outras chamadas)

Observações:


1ª Série do
Ensino Médio

35 vagas

35 vagas

Os estudantes não classificados nos critérios acima serão também
relacionados em ordem crescente do número de inscrição para se
certificarem de sua correta participação em todas as etapas do
processo seletivo.

50 vagas

Os candidatos serão classificados em três opções:



2ª e 3ª Séries
do Ensino
Médio



Aprovado na 1ª chamada (classificação para o estudante
postulante à 2ª série do EM)
Aprovado para entrevista (classificação específica para o
estudante postulante à 3ª série do EM).
Aprovado, em lista de espera (outras chamadas)

Vagas
remanescentes

Observações:


Os estudantes não classificados nos critérios acima serão também
relacionados em ordem crescente do número de inscrição para se
certificarem de sua correta participação em todas as etapas do
processo seletivo.

8. BOLSAS DE ESTUDOS
Os seis primeiros colocados na prova de seleção para ano/série do Ensino Fundamental e Ensino Médio terão
direito a:
1º colocado

Bolsa de 100% nas mensalidades

2º colocado

Bolsa de 80% nas mensalidades

3º colocado

Bolsa de 60% nas mensalidades

4º colocado

Bolsa de 40% nas mensalidades

5º colocado

Bolsa de 30% nas mensalidades

6º colocado

Bolsa de 20% nas mensalidades

ATENÇÃO:
 Se os estudantes contemplados com as Bolsas de Estudo não efetivarem a matrícula até o prazo
estipulado para os aprovados em 1ª chamada, perderão o direito à bolsa e à matrícula. A bolsa é válida
apenas para o ano letivo de 2020.
 As bolsas de estudos para a 1ª, 2ª e 3ª Séries podem ser concorridas pelos estudantes regularmente
matriculados, em 2019, respectivamente no 9º Ano e 1ª e 2ª Séries do COLÉGIO FIBONACCI, desde que
inscritos nesse Processo Seletivo.

9. MATRÍCULAS
9.1. Prazos
A matrícula dos estudantes aprovados em 1ª chamada será efetivada no período de 10 a 26 de outubro de
2019, na Secretaria do FIBONACCI, das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h no sábado.

10. INVESTIMENTOS
10.1. Mensalidades
Nº de Parcelas

Valor de cada
parcela

8º e 9º Anos do
Ensino Fundamental

12

R$ 1.220,00

1ª e 2ª séries do
Ensino Médio

12

R$ 1.405,00

3ª série do
Ensino Médio

12

R$ 1.650,00

Nº de Parcelas

Valor de cada
parcela

8º e 9º Anos do
Ensino Fundamental

6

R$ 295,00

1ª e 2ª séries do
Ensino Médio

6

R$ 360,00

3ª série do
Ensino Médio

6

R$ 425,00

Forma de Pagamento

1ª Mensalidade – Paga no ato da matrícula por
meio de Cheque para 10 Nov/2019.
Demais Parcelas – Boletos Bancários para o dia
05 de cada mês (fevereiro a dezembro/2020),
entregues no 1º dia letivo.

10.2. Material Didático
Forma de Pagamento

1ª Parcela do Material – Paga no ato da matrícula
por meio de Cheque para 10 Nov/2019.
Demais Parcelas – Boletos Bancários para o dia
05 de cada mês (fevereiro a junho/2020),
entregues no 1º dia letivo.

Os estudantes receberão até o primeiro dia de aula do ano letivo 2020 as primeiras apostilas que constituem o
material referencial de cada série. Demais apostilas e materiais complementares serão entregues ao longo do
ano letivo.

11. PERÍODO DAS AULAS
8º e 9º Anos
do Ensino
Fundamental
1ª Série do
Ensino Médio

2ª e 3ª Séries
do Ensino
Médio

Horário

Observações Complementares

As aulas teóricas são,
majoritariamente, no período
Vespertino: 13h00min às 18h40min

Monitorias durante as manhãs.

(horário previsto sujeito a adaptações)

2ª à 6ª F
As aulas teóricas são,
majoritariamente, no período
Matutino: 07h00min às 12h40min
(horário previsto sujeito a adaptações)

2ª à 6ªF – 2ª Série
2ª à Sábado – 3ª Série

Monitorias e provas durante as manhãs e
simulados periódicos aos sábados.
OBS: para a 1ª Série há um contra turno semanal
de 07h00 às 11h50, em dia a ser definido

Monitorias e provas durante a tarde e simulados
periódicos aos sábados.
OBS: há um contra turno semanal de 13h50 às
17h50 ou 18h40, em dia a ser definido para cada
turma.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.1 Outras informações
Normas complementares que vierem a ser publicadas pelo Colégio Fibonacci poderão ser incorporadas a este
edital.

12.2 Restrições
Caso o candidato já tenha estudado no Colégio Fibonacci, sua inscrição no presente processo seletivo poderá
ser recusada ou mesmo cancelada, bem como sua matrícula poderá ser recusada, em virtude de histórico
disciplinar desfavorável, segundo avaliação e critério do Fibonacci.

13. ENSINO FUNDAMENTAL: A BASE DO FUTURO DO SEU FILHO É AGORA!
É no Ensino Fundamental que alicerces da vida emocional e cognitiva são construídos e consolidados
direcionando fortemente o nosso sucesso nas fases seguintes: o ensino médio e o superior.
Infelizmente, o conceito de ensino “fundamental” tem sido entendido como: elementar, inicial, mínimo, “só o
básico”; quando deveria ser extremamente valorizado por interpretações mais condizentes: “a” base, “o”
imprescindível, “sem o qual não se avança”.
É, especificamente, nessa fase que maturamos as ferramentas intelecto-afetivas essenciais aos desafios
perenes de nossa vida: a curiosidade, o encorajamento, a disciplina e a perseverança.
Ao se lançar em mais esse desafio, o Fibonacci reafirma o tripé de sua filosofia: proximidade familiar, excelência
acadêmica e busca contínua por aprendizado. Afinal, só uma educação completa e de qualidade é capaz de
proporcionar momentos de conquista e felicidade PARA TODA A VIDA.
Que venham os desafios de se estudar na ÚNICA ESCOLA DO INTERIOR DO BRASIL que figura entre
as 10 melhores escolas do país no ENEM.
#fibocampeão #meuesporteeestudar #orgulho #superandoascapitais #melhordointeriordoBrasil
# ofuturoeagora #ensinofundamentalderesultado

