
                                                     
 

 

 

O programa 

 

1. O que é o Programa Somos Futuro? 

O Somos Futuro é um programa de aceleração que fornece bolsas de estudo integrais para os 

três anos do ensino médio para alunos provindos de escolas públicas que possuam baixas 

condições socioeconômicas. 

 

2. Quais benefícios os bolsistas recebem? 

Os bolsistas aprovados pelo programa recebem bolsa de estudos integral (100%) para os três 

anos do ensino médio, material didático e paradidático, reforço escolar on-line e mentoria, além 

de acesso a toda a rede de apoio do programa, que inclui acompanhamento psicológico. 

 

Processo de seletivo 

 

3. Existe algum custo para se inscrever no Programa? 

Não, a inscrição no programa é totalmente gratuita. Inscreva-se. 

 

4. Já estou no primeiro ano, posso participar do programa? 

Se você já está matriculado no 1º ano do ensino médio e se enquadra dentro de todos os outros 

critérios de elegibilidade do programa Somos Futuro você pode optar por participar do processo 

seletivo. No entanto, todas as nossas vagas são para o 1º ano do ensino médio, portanto caso 

você decida participar, deverá cursar o 1º ano novamente em 2023. Se essa for a sua decisão, 

nos encaminhe um e-mail explicando a situação e aguarde nosso retorno.  

 

5. Cursei apenas o 4º ano do ensino fundamental em escola particular e os demais anos 

em escolas públicas, posso participar do processo? 

Sim, para ser elegível ao programa é necessário estar cursando o 9º ano em 2022 em escolas 

públicas. Caso tenha estudado em anos anteriores em escolas particulares, mas agora estude 

em escola pública, não haverá prejuízo em sua inscrição. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzR3UDvC2H6p0OT1kzaGyjIzVfzl6U83OyyDq-ylOYTbJF3Q/viewform


                                                     
 

6. Estudo em escola particular, mas sou bolsista e me enquadro na renda per capita. 

Posso participar? 

Não, para fazer parte do processo obrigatoriamente você deverá estar devidamente 

matriculado em escola pública em 2022, conforme o edital na página 2 “Elegibilidade”. 

 

7. Sou estrangeiro, mas me enquadro em todos os critérios posso participar? 

Sim, jovens de qualquer nacionalidade são aceitos, basta cumprir com os requisitos solicitados 

no edital. 

 

8. Minha média global não alcança o que é solicitado e fica em 7, posso participar? 

Seguindo os critérios do edital, solicitamos que sua média global seja igual ou superior a 8, 

conforme o edital na página 2 “Elegibilidade”. Sujeito a análise do histórico. 

Para saber qual é sua média global é simples. Confira o exemplo: 

 

Disciplina Média 

Português 10 

Matemática 8 

História 7 

Geografia 9 

Inglês 8 

 

Somando todas as médias e dividindo por 5 (quantidade de matérias no exemplo) chegaremos 

à média global de 8 – nesse caso, você é apto a participar do processo seletivo do Programa.  

 

9. Caso fique pendente o histórico escolar, consigo entregar após a realização da prova? 

Não sendo possível o envio do histórico escolar, aceitaremos como documento comprobatório: 

boletim escolar, com respectivos dados da escola e do aluno, declaração do 

professor/coordenador/diretor da escola comprovando que o aluno está devidamente 

matriculado no ano letivo de 2022. 

Lembrando que também é possível ter acesso via secretaria escolar online da sua região, por 

meio dos links abaixo: 

 

Secretaria Online – Acre: https://www.educ.see.ac.gov.br/ 

Secretaria Online – Alagoas: http://www.educacao.al.gov.br/ 

Secretaria Online – Amazonas: http://www.educacao.am.gov.br/ 

Secretaria Online – Bahia: http://www.educacao.ba.gov.br/ 

Secretaria Online – Ceará: https://www.ceara.gov.br/organograma/secretaria-da-

educacao/ 

Secretaria Online – Brasília: https://www.educacao.df.gov.br/ 

https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/edital_somos_futuro_2023_v2_26ago2022.pdf
https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/edital_somos_futuro_2023_v2_26ago2022.pdf
https://www.educ.see.ac.gov.br/
http://www.educacao.al.gov.br/
http://www.educacao.am.gov.br/
http://www.educacao.ba.gov.br/
https://www.ceara.gov.br/organograma/secretaria-da-educacao/
https://www.ceara.gov.br/organograma/secretaria-da-educacao/
https://www.educacao.df.gov.br/


                                                     
 

Secretaria Online – Goiás: https://site.educacao.go.gov.br/ 

Secretaria Online – Minas Gerais: https://www2.educacao.mg.gov.br/ 

Secretaria Online – Mato Grosso do Sul: https://www.sed.ms.gov.br/ 

Secretaria Online – Mato Grosso: http://www.seduc.mt.gov.br/ 

Secretaria Online – Pará: https://www.seduc.pa.gov.br/ 

Secretaria Online – Pernambuco: http://www.educacao.pe.gov.br/ 

Secretaria Online – Paraná: https://www.educacao.pr.gov.br/desvio.html 

Secretaria Online – Rio de Janeiro: https://www.seeduc.rj.gov.br/ 

Secretaria Online – Rio Grande do Norte: https://sigeduc.rn.gov.br/matricula/ 

Secretaria Online – Rondônia: https://rondonia.ro.gov.br/seduc/ 

Secretaria Online – Rio Grande do Sul: https://educacao.rs.gov.br/inicial 

Secretaria Online – Santa Catarina: https://www.sed.sc.gov.br/ 

Secretaria Online – São Paulo: https://www.educacao.sp.gov.br/ 

 

Documentação e renda 

 

10. Como comprovar a renda de trabalho informal? 

Trabalhadores informais devem enviar declaração de trabalho informal, conforme o termo a 

página 10 do Anexo I “DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA” do edital. Entende-se trabalho 

informal como: venda de cosméticos; faxina; cuidador de idosos, vendedor ambulante, 

segurança freelancer e etc. 

 

11. Como se calcula a renda per capita da família do candidato? 

O cálculo de renda familiar é feito pela somatória de todos os valores bruto recebidos por todos 

os moradores da residência, dividido pelo número total de moradores da residência. 

Se atente ao exemplo: imagine que sua mãe trabalha de carteira assinada e recebe salário bruto 

de R$ 2.424,00. Já seu pai trabalha como motorista de aplicativo e recebe aproximadamente 

R$3.000,00 por mês. Você é estudante, ou seja, não trabalha. Contudo, recebe pensão 

alimentícia de seu pai biológico, no valor de R$ 363,60 mensalmente. Sua irmã, é estudante, 

menor de 18 anos, sem renda. R$ 2.424,00 + R$ 3.000 + R$ 363,30 + R$ 0,00 = R$ 5.787,30 R$ 

5.787,60 / 4 = R$ 1.446,90. Nesse exemplo, a renda familiar per capita é de R$1.446,90.  

Faça esse cálculo, e caso a renda per capita da sua casa seja MENOR que R$ 2.424,00 o candidato 

atende ao critério de renda. 

 

12. Há um valor mínimo para a renda familiar, tendo em vista que a família terá que arcar 

com gastos como uniforme e passagem? 

Não, apenas temos o valor limite por pessoa que é de 2 salários-mínimos correspondente, 

atualmente, a R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais. No caso de escolas 

https://site.educacao.go.gov.br/
https://www2.educacao.mg.gov.br/
https://www.sed.ms.gov.br/
http://www.seduc.mt.gov.br/
https://www.seduc.pa.gov.br/
http://www.educacao.pe.gov.br/
https://www.educacao.pr.gov.br/desvio.html
https://www.seeduc.rj.gov.br/
https://sigeduc.rn.gov.br/matricula/
https://rondonia.ro.gov.br/seduc/
https://educacao.rs.gov.br/inicial
https://www.sed.sc.gov.br/
https://www.educacao.sp.gov.br/
https://bit.ly/3CGQKe3


                                                     
 
filantrópicas o valor é de 1,5 salário-mínimo correspondente, atualmente, a R$ 1.818,00 (mil, 

oitocentos e dezoito reais).  

As escolas filantrópicas parceiras do programa estão sinalizadas no formulário de inscrição e na 

lista de escolas parceiras.  

 

13. Se após o início das aulas os membros da minha família conseguirem emprego 

somando mais que o valor de dois salários-mínimos, vou ter que sair da escola? 

Caso seja feita a avaliação anual e o candidato deixar de atender os critérios, a bolsa poderá ser 

retirada. 

 

14. Caso minha família não consiga comprar o uniforme, vou ser obrigado a sair do 

programa? 

O programa não contempla o uniforme escolar, que deverá ter o valor arcado pelos responsáveis 

do futuro bolsista. Pedimos que as escolas disponibilizem melhores condições para os 

responsáveis ou ainda, se for possível, promova feira de troca de uniformes com os demais 

alunos.  

 

15. Caso minha família não consiga comprar os livros de apoio que não são garantidos 

pelo colégio, vou ser obrigado a sair do programa? 

Os materiais didáticos e paradidáticos a serem doados deverão ser dos selos e editoras da 

SOMOS Educação (Sistemas de Ensino: Anglo, pH, Ético, Maxi, Rede Pitágoras, Rede Cristã de 

Educação e Fibonacci; Editoras: Ática, Atual, Benvirá, Scipione e Saraiva Educação). Caso a escola 

adote algum material que não seja do portfólio da empresa, o mesmo deverá ser adquirido. 

Nesse caso, orientamos que converse com a escola para identificar formas facilitadas de compra 

desse material ou ainda opções de troca de material com alunos de anos mais avançados ou 

ainda compra em sebos de livros. 

 

16. Caso eu não tenha condições de pagar a condução, a escola pode ajudar? 

Verifique se há na sua cidade condições para passagem gratuita para alunos bolsistas de escolas 

particulares. 

Confira abaixo algumas cidades que contam com passagem gratuita ou meia passagem: 

 

• Salvador: https://www.salvadorcard.com.br/produtos/meia-passagem/o-que-e/ 

• Fortaleza: https://mobilidade.fortaleza.ce.gov.br 

• Brasília: https://semob.df.gov.br/passe-livre-estudantil-cadastros/ 

• Rio de Janeiro: https://site.riobilheteunico.com.br/ 

• Blumenau: http://www.blumob.com.br/tarifa 

• São Paulo: https://bilheteunico.sptrans.com.br/ 

https://www.salvadorcard.com.br/produtos/meia-passagem/o-que-e/
https://mobilidade.fortaleza.ce.gov.br/transporte/bilhete-%C3%BAnico.html
https://semob.df.gov.br/passe-livre-estudantil-cadastros/
https://site.riobilheteunico.com.br/
http://www.blumob.com.br/tarifa
https://bilheteunico.sptrans.com.br/


                                                     
 

 

Avaliação 

 

17. Qual o conteúdo da avaliação acadêmica? 

O conteúdo da avaliação pode ser encontrado no edital na página 15 ”CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO”. 

 

18. Quantas questões tem a avaliação e quanto tempo tenho para realizá-las? 

A prova terá 50 questões e deverá ser realizada em 3 (três) horas. Para se preparar para a prova, 

você pode conferir o conteúdo programático em nosso edital na página 15 e 16 no “ANEXO II”. 

 

19. Onde será realizada a avaliação? 

A avaliação será online, atente-se nas atualizações de dia e horário para não perder essa 

oportunidade.  

A prova será online, por isso é imprescindível que você tenha acesso à internet durante todo o 

período da prova, que poderá ser acessada tanto pelo celular, tablet ou computador. 

A avaliação é composta de 50 questões – o conteúdo programático pode ser encontrado no 

edital  na página 15 “ANEXO II”” , disponível em nosso site. 

 

20. No dia da prova, se por algum motivo eu não conseguir fazer, ficará disponível uma 

nova data? 

Não, a data da prova será divulgada com antecedência e prevista no edital do programa na 

página 3 – “3.2 Avaliação acadêmica (Fase 2)”. Se programe com antecedência para não perder 

essa oportunidade. 

A prova será online, por isso é imprescindível que você tenha acesso à internet durante todo o 

período da prova, que poderá ser acessada tanto pelo celular, tablet ou computador. A avaliação 

é composta de 50 questões – o conteúdo programático pode ser encontrado no ANEXO II – 

conteúdo programático (página 15) do nosso edital, disponível em nosso site. 

 

Entrevistas e Escolas 

 

21. Por que devo ser entrevistado na 3ª fase do processo seletivo? 

A entrevista é uma forma de avaliar se o candidato tem os valores e competências que buscamos 

para o programa. 

https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/edital_somos_futuro_2023_v2_26ago2022.pdf
https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/edital_somos_futuro_2023_v2_26ago2022.pdf
https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/edital_somos_futuro_2023_v2_26ago2022.pdf
https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/edital_somos_futuro_2023_v2_26ago2022.pdf


                                                     
 
 

22. Na 4ª fase do processo seletivo, entrevista com a escola, quais os critérios que podem 

reprovar o candidato? 

A etapa de entrevista na escola é realizada com o intuito de conhecer o aluno e sua história de 

vida. Seja você mesmo e confie em seu afinal, você chegou até aqui.       

 

23. Qual o processo de matrícula na escola, após ser aprovado em todos os processos? 

O candidato receberá um e-mail do Instituto Somos informando todo o processo, é importante 

ficar atento aos pontos de contato sinalizados no ato da inscrição. 

 

24. Quais são as escolas parceiras do Somos Futuro? 

Temos 145 escolas parceiras em 98 municípios de 19 Estados. Consulte na Lista de Escolas 

Parceiras 2023, qual está mais próxima da sua região. 

https://www.institutosomos.org/wp-content/uploads/2022/08/Escolas_Parceiras_Somos_Futuro_2023_v5.pdf

