
 

WAY American School Brasil | Rua Afonso Celso, 1221 - Vila Mariana - São Paulo - Brasil|  

www.wayamericanschool.com/br 

 

CONCURSO BOLSAS DE ESTUDO EXCLUSIVO 

COMUNIDADE EXTERNA 

ANO LETIVO DE 2020 

 

1.     Apresentação do concurso  

A WAY American School, em parceria com os Colégios Maristas, realizará o Concurso “SOLVE 

IT”. O concurso é destinado aos estudantes de 7º e 8º anos do Ensino Fundamental de 2019. Os 

interessados deverão desenvolver um projeto e o melhor trabalho ganhará 2 bolsas, de 20% cada, 

sendo uma para o programa Marista High School e uma para o Ensino Regular. Sendo assim, o 

aluno contemplado, deverá estudar no Colégio Marista no 8º ou 9º ano, em 2020, além de realizar 

o programa da dupla certificação. 

1.1. As duas bolsas citadas acima, são destinadas exclusivamente a comunidade externa (alunos 

que não estejam matriculados ou com reserva de matricula no Colégio Marista Londrina). 

 

2.     Das Inscrições 

2.1  - Todos os estudantes do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental em 2019 deverão realizar a 

inscrição gratuitamente por meio do link www.wayamericanschool.com/br/solveitlondrina . As 

inscrições e entrega dos trabalhos deverão acontecer até o dia 22/11/2019 

  
3.     Do Projeto 

3.1 - Os estudantes inscritos até a data acima receberão por e-mail as orientações para o projeto a 

ser desenvolvido. 

3.2 - Tema do projeto: How can we tell the untold stories of our community? 

3.3  - Objetivo do projeto: Propor uma solução para um problema do mundo atual 

3.4 - Desenvolvimento do projeto:  Seguir o template enviado por e-mail 

3.5 – Publicação/entrega do projeto: Conforme instruções por e-mail 

3.6  - Data de entrega do projeto: 22/11/2019 

http://www.wayamericanschool.com/br/solveitlondrina
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3.7 - Avaliação: Uma banca examinadora composta por membros selecionados pela direção 

acadêmica da WAY American School avaliará os projetos apresentados. 

  
4.     Da Classificação 

4.1   - A banca examinadora composta por membros selecionados pela direção acadêmica da 

WAY American School, avaliará os projetos com os seguintes critérios: 

a) Solução crítica - peso de 70% 

b) Formatação (respeitando o template recebido) - peso de 15% 

c) A data e hora de inscrição mais antiga - peso de 15% 

4.2 -  Para a devida classificação, será considerada a nota mínima de 80 (oitenta) pontos. 

4.3   - O candidato vencedor será divulgado em nossas redes sociais. Um e-mail será enviado para 

informar a família sobre a vitória. 

4.4 - Na hipótese de igualdade de notas, serão considerados os seguintes critérios de desempate: 

a) Solução crítica - peso de 70% 

b) Formatação (respeitando o template recebido) - peso de 15% 

c) Data e hora de inscrição mais antiga - peso de 15% 

4.4  - O resultado será divulgado via redes sociais do Colégio e envio de e-mail aos contemplados 

no dia 09/12/2019 

  
5.     Da Premiação 

5.1  - Serão oferecidas 2 (duas) bolsas, 20% para o programa High School- WAY American School 

e 20% para o Ensino Regular Marista Londrina,  para o ganhador.  

5.2 - Obrigatoriamente o aluno vencedor deverá ser regularmente matriculado no colégio 

Marista Londrina, para que possa receber as bolsas, distribuídas da seguinte forma: 

 

  

Percentual de desconto Qtd. de bolsas  

 

Desconto 20% programa High 

School - WAY American School 

01 bolsa 
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Desconto de 20% Ensino Regular 

Marista (Ensino Fundamental 

Anos Finais) 

01 bolsa 

Total 2 bolsas (concedidas ao 

vencedor) 

  

5.2  - Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis e incidirão sobre as mensalidades/ 

parcelas de fevereiro a dezembro de 2020, excetuando a taxa de matrícula, (2.200,00) que 

poderá ser dividida em até 3 vezes. Tais valores não poderão ser convertidos em outras formas 

de crédito ou em dinheiro. 

 

5.3 - O benefício é garantido somente para o ano letivo de 2020, sendo reservado à WAY 

American School e ao Colégio Marista Londrina o direito de revisão do valor concedido em 

situações específicas, especialmente no que diz respeito a aproveitamento insuficiente e/ou 

questões disciplinares. 

 

5.4 – As bolsas são independentes. Para a manutenção do desconto de 20% no ensino regular 

Marista, após o ano de 2020, é necessário que o estudante mantenha sua média trimestral, em 

todos os componentes, acima de 7.5. Caso contrário, o cancelamento do benefício será 

automático. 

5.4.1 - Para que o estudante mantenha seu desconto de 20% no programa High School - WAY 

American School, esse deverá se submeter ao concurso novamente no ano subsequente, 

independentemente de seu desempenho durante o ano letivo de 2019. 

 

5.5  - O benefício deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da mensalidade/parcela. 

6.  Disposições Gerais 

6.1   - A efetivação de inscrição implica concordância e aceitação de todas as cláusulas do 

regulamento. 

6.2  - Os casos não tratados e as dúvidas que surgirem no processo de execução do concurso 

serão resolvidos pela direção da WAY American School.  
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