Concurso Estudante CK 2018
O CONCURSO
O concurso Estudante CK 2018 está em sua primeira edição, apoiado pela Direção,
Coordenação e SOE, além do envolvimento de outros setores simpatizantes como Marketing e
corpo docente da instituição.
O Concurso tem como objetivos:






Promover a integração social dos alunos, valorizando e estimulando desta forma, o
espírito de solidariedade e competividade saudável dos educandos;
Divulgar os valores culturais do Colégio Kennedy;
Promover a integração entre as turmas, fortalecendo-as através da realização de um
objetivo comum;
Oferecer aos alunos a oportunidade de contato com formas diversas de arte
expressadas pelos candidatos;
Prestigiar movimentos de ações sociais e conhecer instituições que praticam atos
solidários para com os menos favorecidos.

DATAS:








DIVULGAÇÃO: 06 à 10/08/2018
INSCRIÇÃO: 13 à 17/08
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS/ ENTREVISTA COM A COMISSÃO: 03/09
ENTREGA DO VÍDEO INSTITUCIONAL EM UM PEN DRIVE: 14/09
APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO ESCOLHIDO, AÇÃO SOCIAL E ARTE: 25/09
VOTAÇÃO: 01/10/2018
REVELAÇÃO DOS VENCEDORES ( pais serão convidados/ aula até as 10h ): 05/10

PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS E TIPOS DE CATEGORIAS
 Para participar o aluno deve estar devidamente matriculado no Colégio Kennedy.
 Serão aceitas inscrições somente para alunos do 6º ano ao Ensino Médio.
 Serão contempladas duas categorias:
Categoria 1 – 6º, 7º e 8º anos
Categoria 2 – 9° e Ensino Médio
 Cada turma poderá inscrever quantos representantes quiser, desde que tenha no
mínimo um representante masculino e um feminino.

INSCRIÇÃO:
A inscrição ocorrerá entre os dias 13 e 17/08 no SOE do Colégio Kennedy.
Cada candidato deverá preencher o formulário e imprimir a documentação necessária
disponível em um link no site do Colégio Kennedy.
** Para que aconteçam as etapas do concurso espera-se a inscrição de no mínimo quatro
candidatos por categoria.
HORÁRIO DE ENTREGA - 9h às 11h
LOCAL- SOE
RESPONSÁVEL DA ESCOLA – Para qualquer dúvida sobre o ato de inscrição, teremos como
referência a auxiliar de SOE Fernanda.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
 Uma foto colorida de meio corpo, com boa resolução, onde o (a) candidato (a) deverá
estar usando o uniforme do Colégio Kennedy; ( pen drive )
 Ficha de inscrição preenchida;
 Ficha de autorização de Responsável;
 Termo de compromisso com o concurso e entendimento das regras.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos:
 SIMPATIA: Avaliado na apresentação do candidato aos alunos do Colégio Kennedy e à
equipe organizadora durante momento de entrevista;
 DESEMBARAÇO NA APRESENTAÇÃO: quesito avaliado na Entrevista onde o candidato
deverá dizer seu nome, idade, turma, uma breve fala de saudação e por que deseja ser
Estudante CK 2018;
 CONHECIMENTOS GERAIS: Durante a entrevista o candidato terá um minuto para
explanar sobre um assunto de seu interesse. Neste momento não será permitido
debate entre os candidatos ou manifestações negativas dos presentes na atividade. O
objetivo é trazer seu conhecimento pessoal sobre um assunto de preferência.
 ENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO EM UMA AÇÃO SOCIAL: Cada inscrito no concurso
deverá envolver-se em uma ação social e em data e horário marcado apresentar a
atividade proposta através de registros como fotos, vídeos e outros.
 APRECIAÇÃO PELA ARTE: Apresentar uma forma de expressão artística, seja através de
encenação, dança, música ou outra a escolher.
 POSTURA E ÉTICA NAS ETAPAS DO CONCURSO: Ao longo das etapas propostas
espera-se dos candidatos uma postura ética e acolhedora. Não será permitido aos
candidatos envolver-se em discussões e/ou agressões físicas, sendo neste caso passível
de desclassificação.

Cada quesito mencionado acima valerá de 5 a 10 pontos. O somatório dos itens citados,
somados ao número de votos recebidos formarão o ranking oficial.
Categoria 1 – 1º e 2º Lugares
Categoria 2 – 1º e 2º Lugares





Em caso de empate ou sempre que necessário haverá o posicionamento da Comissão
organizadora.
Qualquer reclamação ou solicitação por parte dos candidatos, deverá ser registrada
por escrito e entregue à Comissão organizadora.
VÍDEO INSTITUCIONAL: Cada candidato deverá gravar um vídeo, apresentando e
mostrando a sua escola. No vídeo, o candidato deverá iniciar se apresentando
(dizendo nome, escola que representa e a sua idade). Também deverá abordar, na
gravação do vídeo, um histórico da escola e as atividades que ela oferece para a
comunidade escolar. A criatividade do vídeo é de responsabilidade do candidato. O
tempo máximo (1m30seg) um minuto e trinta segundos de vídeo por candidato. Ver





data e horário de entrega.
REGISTRO DE AÇÃO SOCIAL: O candidato deverá ter disponibilidade para atuar no
mínimo em uma ação social e responsabilizar-se pelo registro. Poderá o aluno
candidato contar com a participação de colegas e do professor padrinho se assim
achar pertinente. Ver data e horário de entrega
MANIFESTAÇÃO DE ARTE: para essa atividade o candidato escolhe qual a forma de
expressar a arte mais lhe agrada, podendo ser através da música, dança, pintura,
teatro ou outra a seu critério. Ver data e horário de entrega

DEVERES DO ESTUDANTE CK
Se eleito Estudante CK 2018 o aluno deverá estar ciente das funções a serem realizadas até o
final de seu mandato. Assim, espera-se que o aluno eleito:
 Envolva-se nos eventos propostos pela instituição, auxiliando na Divulgação para
comunidade escolar;
 Participe das atividades culturais como Gincana e outras;
 Demonstre interesse pelas diversas ações sociais realizadas durante seu mandato e
acrescente com outras sempre que assim for de seu interesse.
PROFESSOR PADRINHO :
Pensando no acompanhamento por parte dos professores, cada candidato poderá ter um
Professor Padrinho. Esse será indicado pela comissão organizadora e terá o objetivo de apoiar
o candidato, incentivar as ações a serem realizadas e estar disponível na medida do possível.
** O convite ficará sob a responsabilidade do candidato, não podendo o Professor Padrinho
apadrinhar mais de um candidato, independente da categoria.

PREMIAÇÃO
Todos receberão uma Faixa Estudante CK e itens oferecidos por empresas parceiras. Ao longo
do concurso a Comissão fará a divulgação da premiação.
COMISSÃO ORGANIZADORA
A comissão organizadora tem como principal objetivo fidelizar e acompanhar as ações
propostas no Concurso Estudante CK 2018, sendo essa composta por:
1. Mauricio ( SOE )
2. Rita ( Coord. Geral )
3. Lilian Couto ( Vice-Diretora )
4. Cristina Kremer ( Orientadora )
5. Cristina Manique ( Coord. Pedagógica)
6. Júnior ( Marketing )

TORCIDAS
As torcidas dos candidatos serão sempre bem vindas, podem mesclar alunos de turmas e
categorias diferentes. Serão permitidos faixas e cartazes de incentivo a seu candidato assim
como aplausos e gritos de guerra. Não será permitido atos ofensivos a torcidas ou candidatos
opositores, bem como palavras de baixo calão durante as atividades.
** No dia da premiação a Melhor torcida poderá agregar pontos para seu candidato.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Inscrição nº.................
Candidato:..............................................................................................................................
Turma :...............................
Data de nascimento: ................................... Naturalidade:.................................................
Altura:................................................... Peso:.....................................................................
Cor dos cabelos: ...................................Cor dos olhos: ......................................................
Filiação: ..............................................................................................................................
Endereço: ...........................................................................................................................
Bairro:................................................. Cep:..........................Cidade:..................................
Telefone residencial:...........................................Celular:..................................................
E-mail:...............................................................................................................................
Um sonho:.........................................................................................................................
Motivo de orgulho para você:...........................................................................................
Uma obra literária:............................................................................................................
Um programa de televisão:...............................................................................................
O melhor filme para você é: .............................................................................................
Uma pessoa que você considera inteligente: ..................................................................
Quem é sua inspiração e por quê? ..................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cite uma personalidade e explique por que tem esta pessoa como
personalidade:.................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Quais são seus projetos para o futuro:............................................................................
.........................................................................................................................................
Realiza alguma atividade esportiva ou cultural? ( ) Sim ( ) Não
Cite as atividades praticadas ou desenvolvidas: .............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Por que deseja ser Estudante
CK? .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

O que você destaca em sua
escola: ............................................................................................................................................................
.....
Que ação você promoveria em sua escola, com objetivo de atrair mais a participação da família nas
atividades pedagógicas, fazendo com que a presença dos pais seja
constante. ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Qual a importância da escola na vida das pessoas?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Como você vê a Educação nos dias de hoje? ...............................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Se você tivesse que mudar algo na Educação, qual a mudança que você
faria? ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Deixe uma mensagem para todos que fazem parte da comunidade escolar de sua
escola: .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

__________________________________________________________________
Assinatura Candidato ( a )

FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
Declaro para todos os fins legais que, na condição de responsável legal
eu.....................................................................................................................................
CPF.........................................autorizo..............................................................................
RG..................................................... ou CN..................................................... a participar de
todas as atividades do concurso Estudante Colégio Kennedy 2018.

............................................., ................ de........................... de 2018

___________________________________________________________

Assinatura Responsável

TERMO DE CONHECIMENTO DE REGRAS E PRAZOS ESTIPULADOS PELO CONCURSO
Eu ................................................................ representante da Turma............................ no
Concurso Estudante CK 2018 declaro estar ciente das regras definidas pela comissão
organizadora e de meus deveres durante todas as etapas desse Evento.
Acuso recebimento do documento oficial onde constam regras e datas previstas as quais serei
inteiramente responsável pelo cumprimento das mesmas.

_____________________________________________________
Assinatura do Aluno Candidato

