
Regulamento - Concurso de Bolsas Colégio 

Participação - Anglo – 1ª série Ensino Médio. 

1. Mecânica 

Este concurso é aberto a estudantes de todas as escolas que desejam concorrer a bolsas de estudo para o 

ano letivo de 2021 na 1ª série do Ensino Médio. 

As inscrições para o concurso de bolsas de estudo são gratuitas e devem ser feitas pelo site do Colégio 

www.colegioparticipacao.com.br, durante o período compreendido entre 28/09/2020 a 07/10/2020.  

 

3. Composição das provas 

A prova para a 1ª  série do Ensino Médio será composta de 50 testes de múltipla escolha, em que serão 

cobrados conteúdos das séries anteriores de Língua Portuguesa(10 questões), Matemática(10 questões), 

Física(5 questões), Química(5 questões), Biologia(5 questões), Ciências (5 questões) História(5 

questões) e Geografia(5 questões). 

 

4. Data, horário e local de prova 

Dia 08/10/20 (quinta-feira), das 14h00 às 17h00, no Colégio Participação – Unid. II 

Rua Ignácio Fonseca, 320 – centro - Holambra. 

 

5. Duração e tempo mínimo de permanência 

A prova terá duração de 3h (três horas) e o tempo mínimo de permanência em sala de aula é de 1h (uma 

hora).  

O aluno deve comparecer ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência. Não será 

permitida a entrada de retardatários. 

 

6. Documentação e material necessário 

No dia da prova, o estudante deverá estar de posse de seu documento de identidade original. 

Cada estudante deve trazer o seguinte material para a realização da prova: caneta azul ou preta, lápis, 

borracha e régua. Não será permitido o uso de calculadoras, bem como celulares e qualquer outro 

equipamento eletrônico, de comunicação e similares. Não será permitido portar durante a prova qualquer 

outro material senão aqueles exigidos para a realização da mesma. 

Por conta da pandemia será obrigatório o uso de máscara e trazer a sua própria garrafinha de água. 

Caso o candidato se recuse a cumprir o protocolo de segurança (uso de máscara), estará impossibilitado 

de adentrar e/ou permanecer na sala e  realizar a prova, estando, portanto, automaticamente 

desclassificado. 

7. Classificação 

Para alunos oriundos de escolas particulares, o 1º primeiro colocado  será contemplado com bolsa de 

estudo de 50% , o 2º colocado será contemplado com 25% de desconto, do 3º ao 10º colocado terão 6% 

de desconto, e do 11º ao 20º colocado 3% de desconto. Os descontos não se aplicam no material didático 

que deverá ser adquirido à parte. As bolsas são válidas para o ano letivo de 2020. O desconto não é 

cumulativo. Para as séries subseqüentes, serão concedidas bolsas parciais de acordo com a média obtida 

nos 4 simulados Anglo, seguindo os critérios de acordo com a classificação. 

http://www.colegioparticipacao.com.br/


Para alunos oriundos de escolas públicas, o 1º colocado será contemplado com bolsa de estudos de 

100% e o segundo colocado com bolsa de estudos de 50%, válidos para os 3 anos do Ensino Médio.  

A classificação será divulgada em nosso site (www.colegioparticipacao.com.br). 

 

8. Critério de desempate 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios, rigorosamente nesta ordem:  

a. Candidato que obtiver maior nota em Língua Portuguesa 

b. Candidato que obtiver maior nota em Matemática 

 

9. Matrículas 

Os primeiros classificados serão contatados para efetuar a matrícula. Em caso de desistência da vaga, o 

próximo colocado será chamado. 

O desconto obtido no concurso de bolsas é válido para as 13 (treze) parcelas da anuidade, podendo ser 

extinto a qualquer momento caso o contemplado apresente rendimento escolar insuficiente e/ou 

indisciplina. 

Para efetivação das matrículas para o Ensino Médio são necessários: 

Cópia da certidão de nascimento. 

Copia do RG e CPF do aluno(a). 

Copia do RG e CPF dos pais. 

Cópia comprovante de endereço.  

Preenchimento da ficha de saúde. 

Cópia do Histórico Escolar de Conclusão do Ens. Fundamental. 

Pagamento da 1º parcela da anuidade. 

 

10. Premiação 

O prêmio é válido até a conclusão do ano letivo para qual o aluno foi classificado.  

O prêmio concedido é individual e intransferível e será formalizado somente após a efetivação da 

matrícula. 

O desconto recebido não é cumulativo a qualquer outro tipo de benefício financeiro concedido pela 

escola (como por exemplo, desconto para irmãos), sendo que o responsável poderá optar, no momento 

da matrícula, pelo desconto que melhor lhe convier. 

 

11. Termo de compromisso 

A inscrição para o concurso é sinônimo de aceite ao regulamento e normas gerais, bem como das 

decisões dos organizadores. 

http://www.colegioparticipacao.com.br/

