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“VESTIBULINHO 2020” – PESTALOZZI 

REGULAMENTO  

PARA A  1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 2020 

A Escola Pestalozzi – Unidade I, Franca/SP – torna pública a abertura das 
inscrições e estabelece as normas para a realização do Vestibulinho, de acordo 
com as condições contidas neste regulamento: 
  

1. OBJETIVO 

 

O Vestibulinho visa avaliar estudantes de escolas públicas e privadas de 

Franca e Região que desejam cursar, em 2020, a 1ª Série do Ensino Médio do 

Pestalozzi e conceder bolsas de estudos parciais conforme disponibilidade da 

Instituição.  

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1-  As inscrições serão efetuadas PRESENCIALMENTE  na Escola Pestalozzi – 

unidade I – localizada à Rua José Marques Garcia, n.º 197, Cidade Nova – Franca 
S.P. Fone: (16) 3711-0100. 
 

2.1.1 – Período: de 02 a 13 de setembro de 2019. 

2.1.2 – Horário de atendimento no Pestalozzi: das 8h às 17h. 

2.1.3 – Site: www.pestalozzi.com.br 

2.1.4 – Telefone: Fixo- (16) 37110100 / Whatsapp- (16) 99965-0170; 

2.1.5 – Requisito I: a inscrição será feita pelos pais e/ou responsável legal pelo 

candidato, que preencherão uma ficha individual específica; 

2.1.6 – Requisito II: trazer 1 kg (um quilo) de alimento não perecível – com exceção 

de sal. Todos os alimentos arrecadados serão doados a Instituições Filantrópicas 

da cidade de Franca; 

2.1.7 – Os alimentos deverão ser entregues no Pestalozzi, no ato da inscrição; 

2.1.8 – A efetivação da inscrição do (a) candidato (a) implicará seu conhecimento e 

aceitação plena das normas contidas neste Regulamento; 

2.1.9 – As informações prestadas na ficha de inscrição do candidato serão de 

inteira responsabilidade do seu responsável; 

http://www.pestalozzi.com.br/
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 2.1.10 – Poderão inscrever-se estudantes regularmente 

matriculados, em 2019, no 9º ano do Ensino Fundamental, de escolas públicas e 

privadas, com exceção dos alunos matriculados na Escola Pestalozzi – 

Unidade I – por já fazerem parte do Processo Seletivo interno da Instituição. 

3. “PESTALOZZI DE PORTAS ABERTAS” 

3.1 – No dia  19 de setembro, das 14 às 17h, os docentes da Escola Pestalozzi–

Unidade I ministrarão aulas experimentais para todos os alunos de 9º ano que 

efetuaram sua inscrição neste evento. 

3.1.2 – Orientamos que todos cheguem com até 15 minutos de antecedência. 

Entrada pela portaria de alunos localizada à Rua Afonso Pena, no CECAP (Centro 

Esportivo, Cultural e Artístico Pestalozzi). 

3.1.3 – As aulas experimentais ministradas aos alunos não acarretarão em nenhum 

tipo de despesa aos participantes. 

3.1.4 – Durante as aulas e no ato da prova, não serão permitidos uso de telefones 

celulares, smartphones, fones de ouvido, tablet  e quaisquer outros eletrônicos. 

  

4. PROVA 

4.1.1 – Data: 20/9/2019 

4.1.2 – Horário: Das 14 às 17h45 

4.1.3 – Local da Prova: Pestalozzi – unidade I. (Entrada pela Portaria de Alunos) 

4.1.4 – A prova terá 50 questões objetivas com conteúdos relativos às seguintes 

áreas do Conhecimento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular): Linguagens, 

Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da 

Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias. 

4.1.5 – As questões objetivas abrangerão os conteúdos programáticos da série 

cursada pelo estudante. Serão priorizadas habilidades previstas na BNCC, tais 

como: identificar, analisar, interpretar, contextualizar, resolver situações-problema 

em múltiplos contextos, comparar, relacionar, classificar, dentre outras. 

4.1.6 – O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local do Vestibulinho para a 

prova com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário de início da 

prova, munido (a) de R.G.,  lápis, borracha e caneta esferográfica preta ou azul. 

4.1.7 – O (a) candidato (a) deverá apresentar o R.G. original e, se não apresentá-

lo, não poderá realizar a prova e será automaticamente desclassificado (a). 
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4.1.8 – A ausência do (a) candidato (a) o (a) eliminará automaticamente da 

classificação do Vestibulinho. 

4.1.9 – Ao terminar a prova, o (a) candidato (a) deverá entregar ao fiscal o cartão 

de respostas devidamente assinado e o caderno de questões. 

4.1.10 – O (a) candidato (a) poderá retirar-se do local de realização das provas 

depois de transcorridos 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso retire-se antes 

do tempo mínimo, será automaticamente desclassificado do Vestibulinho. 

4.1.11 – No cartão de respostas, não serão computadas questões não assinaladas 

e questões que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que 

legíveis. 

4.1.12 – Será eliminado o (a) candidato (a) que: 

1. a) utilizar-se de meios ilícitos para a execução das provas; 

2. b) perturbar a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido 

ou descortês com qualquer um dos candidatos, dos fiscais, dos auxiliares ou 

dos Coordenadores da Escola; 

3. c) ausentar-se da sala de provas antes de seu término, sem o 

acompanhamento do fiscal ou auxiliar; 

4. d) for surpreendido, durante as provas, comunicando-se com outro (a) 

candidato (a) ou utilizando máquina de calcular, telefone celular, livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações. 

5. DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

5.1 O gabarito da Prova estará disponível no site da Escola Pestalozzi, 

www.pestalozzi.com.br  a partir do dia 23/9/2019. 

6. CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

6.1 – A lista dos resultados será divulgada no site da Escola Pestalozzi  

www.pestalozzi.com.br no dia 16/10/19. 

A classificação dos candidatos será por ordem decrescente, sendo o primeiro lugar 

para o candidato que obtiver a maior nota geral dos candidatos inscritos.  

A divulgação se dará através do código de inscrição dos alunos. Não serão 

divulgadas listas de alunos por nomes a fim de preservar o sigilo na sua 

identificação. 

 

http://www.pestalozzi.com.br/
http://www.pestalozzi.com.br/
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6.1.1 – Ocorrendo igualdade na nota final de classificação, será observado como 

critério de desempate, o maior número de pontos na área de Linguagens, em 

seguida Matemática, Humanas e Natureza, nesta ordem.  

6.1.2 – Para os primeiros classificados, o responsável pelo aluno receberá contato 

da Escola Pestalozzi para agendamento de reunião individual com a Coordenação 

Pedagógica. 

6.1.3 – A entrega de documentação para a matrícula junto à Secretaria da Escola 

Pestalozzi deverá acontecer até o dia 25/10/19 para confirmar a vaga do aluno. O 

descumprimento desse prazo será considerado DESISTÊNCIA. Não haverá 

exceções ou prorrogação. 

6.1.4 – Em hipótese alguma, serão aceitos recursos interpostos contra a pontuação 

ou a classificação do (a) candidato (a). 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 7.1 – Os casos omissos e as dúvidas que surgirem no processo de execução do 

Vestibulinho serão discutidos em conjunto pela Equipe Pedagógica da Escola 

Pestalozzi – Unidade I. 

7.1.1 – A participação nesse Vestibulinho implica a aceitação total de todos os itens 

deste regulamento. 

 

 Franca, 12 de Agosto de 2019 

Atenciosamente,  

 
  

 Equipe Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


