REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS – 2019/2020
O CONCURSO DE BOLSAS é uma atividade que visa premiar, com descontos parciais no
Anglo Paulínia, alunos que se destacarem pelo seu rendimento em uma prova objetiva.
IMPORTANTE: ENQUANTO OS CANDIDATOS FAZEM A PROVA, OCORRERÁ UMA REUNIÃO DA DIREÇÃO COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS.

INSTRUÇÕES
A prova aplicada será de Conhecimentos Gerais e contará com 50 questões objetivas (15 testes de Português, 15 de Matemática, 10 de Ciências –
Física, Química e Biologia, e 10 de Conhecimentos Gerais – História e Geografia) e será realizada para alunos aspirantes às vagas, em 2020, do 6º, 7º e 8º
ano do Ensino Fundamental 2 e para as 1ªs, 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio. Não haverá concurso de bolsas para o 9º ano do Ensino Fundamental 2*.
Os alunos do Anglo Paulínia poderão participar do Concurso de Bolsas desde que haja prova para a série requerida e não estejam participando do
sistema de concessão de bolsas por meio de meritocracia, ou seja, só poderão participar aqueles que entraram na escola após o encerramento do primeiro
bimestre do ano letivo de 2019.
Prova Presencial - Dia 14 de setembro de 2019, sábado, das 9h às 12h.
Para participar do CONCURSO DE BOLSAS o candidato deve ser aluno frequente, no ano letivo de 2019, do 5º ano do Ensino Fundamental à 2ª
série do Ensino Médio [exceto estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental 2], e seguir as seguintes instruções:
1) inscrever-se no CONCURSO DE BOLSAS pelo site www.anglopaulinia.com.br (até às 8h do dia 13 de setembro de 2019), pelo telefone
(19) 3844-5668 ou direto na Secretaria do colégio até às 8h30 do dia 14 de setembro de 2019;
2) preencher, por completo e corretamente, todos os campos da FICHA DE INSCRIÇÃO, seja no formulário físico (preencher e entregar na
Secretaria do colégio) ou no SITE (já citado no item 1);
3) declarar e garantir que é o legítimo titular de quaisquer direitos relativos às informações fornecidas. Cada participante poderá se inscrever
apenas uma vez;
4) apresentar, obrigatoriamente, no dia da prova, RG ou identidade estudantil;
5) o responsável legal do aluno se responsabiliza por TODOS os dados fornecidos na inscrição.
DIVISÃO DAS BOLSAS
As bolsas de estudo serão concedidas após a classificação geral dos alunos, ou seja, após ser feito o ranking das provas aplicadas. Após o resultado
final ser apurado, as bolsas serão concedidas por série/ano, de acordo com a pontuação obtida pelos aspirantes às vagas do 6º ao 8º ano do Ensino
Fundamental 2 e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, para o ano letivo de 2020, com os seguintes critérios:
- 01 (uma) bolsa de 50% para o 1º colocado de cada prova – de cada ano/série;
- 05 (cinco) bolsas de 20% do 2º ao 6º colocado na prova – de cada ano/série;
- 05 (cinco) bolsas de 10% do 7º ao 11º colocado na prova – de cada ano/série.
Obs.: o desconto conquistado no Concurso de Bolsas não é cumulativo com outros descontos e é válido somente para o ano de 2020.
CRITÉRIOS DE CONCESSÃO E MANUTENÇÃO
Os critérios de concessão e manutenção das bolsas ao longo do ano são os seguintes:
1) Para efeito de cálculo, serão desconsiderados quaisquer outros descontos recebidos por qualquer razão que seja. Não recebem esse desconto
nem a parcela ato e nem o valor correspondente ao material didático;
2) O desconto concedido tem validade EXCLUSIVA para o ano letivo de 2020;
3) Os descontos, aplicados sobre os pagamentos das parcelas mensais, somente são mantidos para:
a) pagamentos pontuais, dentro das normas contratuais;
b) manutenção das notas bimestrais (médias) maiores ou iguais a 8,0 pontos em todas as disciplinas, em todos os bimestres, não podendo,
portanto, o bolsista ficar em recuperação, seja ela bimestral ou de final de ano;
4) Havendo empate em qualquer outra situação, o desempate será pela nota de Português e, após, Matemática. Ocorrendo novo
empate, haverá sorteio;
5) Comportamento irrepreensível do aluno bolsista - ocorrências disciplinares graves ou reincidentes - impedem o aluno de participar ou
concorrer a qualquer programa de desconto para o ano seguinte;
6) Casos omissos serão decididos pelo Conselho Gestor do Anglo Paulínia.
CALENDÁRIO
Para candidatos inscritos na PROVA DE BOLSAS/CONCURSO DE BOLSAS:
a) Finalização das inscrições pela internet – 8h do dia 13 de setembro de 2019;
b) Finalização das inscrições por telefone (19) 3844-5668 e na Secretaria do colégio – 8h30 do dia 14 de setembro de 2019;
c) Início da aplicação da prova para os candidatos e REUNIÃO COM OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS (OBRIGATÓRIA) – 9h do dia 14 de
setembro de 2019;
d) Entrega dos resultados, pessoalmente e exclusivamente, na Secretaria da escola - a partir das 8h do dia 24 de setembro de 2019;
e) Prazo para efetivar a matrícula: até o dia 7 de outubro de 2019 - fazendo assim, jus ao desconto recebido. Depois dessa data o benefício é
passível de redução.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As bonificações/bolsas/descontos parciais são pessoais e intransferíveis. Não podem ser trocados, comercializados ou permutados. Os
participantes concordam em ceder, gratuitamente, à empresa promotora as informações contidas no cadastro de inscrição, podendo a mesma utilizar essas
informações para quaisquer fins de sua exclusiva conveniência.
As concessões de descontos para os alunos que conseguirem o benefício estão sujeitas a disponibilidade de vagas.
A participação no CONCURSO DE BOLSAS implica na aceitação total de todos os itens deste regulamento.
*Não haverá concurso de bolsas para o 9º ano do Ensino Fundamental 2 por não termos vagas disponíveis a novos alunos.
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