
 
REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSAS 2017 

 

 
O concurso de Bolsas 2017 é destinado aos alunos de escolas públicas e particulares e será regido pelo seguinte regulamento: 
1. As bolsas oferecidas poderão ser parciais, de acordo com a tabela abaixo. 
2. Essa bolsa será válida para o ano no qual o aluno será inscrito. A bolsa de estudo será aplicada sobre o valor da 

anuidade/2017,do aluno que obtiver as seguintes notas: 
 

PERÍODO:	MANHÃ	E	TARDE	 	 PERÍODO	NOTURNO	

NOTAS 	 PORCENTAGENS	 	 NOTAS 	 PORCENTAGENS	
5,0	a	7,49	 10%		 	 8,5	a	8,99	 10%	
7,5	a	7,99	 15%	 	 9,0	a	9,49	 15%	
8,0	a	8,49	 20%	 	 9,5	a	9,99	 20%	
8,5	a	8,99	 30%	 	 10,00	 25%	
9,0	a	9,49	 40%	 	 	 	
9,5	a	9,99	 45%	 	 	 	
10,00	 50%	 	 	 	   

 
A nota a que se refere a porcentagem de bolsa do quadro acima é a média aritmética das notas das avaliações de Português e 
Matemática. 
O desconto concedido será sobre o valor da anuidade, que deverá ser paga em até 13 parcelas. As taxas de passeio e apostilas 
serão cobradas à parte. 
A manutenção da bolsa será garantida para o ano de 2017 desde que o aluno cumpra as normas que fazem parte do 
REGIMENTO INTERNO do Colégio. O não cumprimento das normas implicará no cancelamento da bolsa obtida. 
A prova terá duração máxima de 04 horas. O tempo mínimo obrigatório de permanência é de 01 hora. O local da prova será na 
sede do Colégio Stagio: Rua 14 de Julho n° 121 - Rudge Ramos - SBC. Solicita-se aos alunos que compareçam ao local indicado 
para a prova com, no mínimo, 10 minutos de antecedência. Não haverá revisão de prova. 
É indispensável a apresentação da célula de identidade e do recibo/comprovante de inscrição, no ato da prova. Todos deverão, 
também, portar lápis n° 2, borracha e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É proibido o uso de qualquer tipo de aparelho 
eletrônico de comunicação, calculadoras ou similares. 
O aluno somente poderá participar de um único concurso para este ano/período e as bolsas concedidas são pessoais e 
intransferíveis. Por ocasião da divulgação dos resultados, será informada a data limite para efetivação da matrícula. 
A taxa de inscrição é de R$ 10,00 sendo paga no ato da inscrição. 
O cancelamento da bolsa será automático nos casos de transferência ou desistência do curso ou período. 
O exame de avaliação será constituído dos seguintes conteúdos de acordo com o quadro abaixo: 
 

 Português Matemática  Português Matemática 

1º
 an

o 

Conhecimento do 
alfabeto; escrita de 
palavras (espontânea e 
dirigida); expressão verbal 
e expressão através do 
desenho; atividade de 
leitura utilizando estratégias; 
produção de bilhete. 

Identificação, sequência e 
quantificação de números 
até 30; resolução de 
situações problema 
envolvendo adição e 
subtração e atividades de 
raciocínio lógico. 

2º
 an

o 

Alfabetização (escrita e 
leitura) 
Interpretação de texto 
através de imagens. 
Produção de texto 

Raciocínio lógico 
matemático; operações 
matemáticas (adição, 
subtração e multiplicação); 
noção espacial; sequência 
numérica até 99, resolução 
problemas. 

3º
 an

o Interpretação de texto; 
Verificação de palavras; 
Produção de texto. 

Situações problema; 
Quatro operações; 
Formas geométricas; 
Atividades de raciocínio 
lógico.  

4º
 an

o Interpretação de texto; 
Produção de texto. 
Ortografia 

Situações problema; 
Quatro operações;   
Atividades de raciocínio 
lógico e frações. 



	

 
Os descontos obtidos na prova de bolsa não são acumulativos com outros descontos ou promoções (desconto entre irmãos, 
convênios ou peneira de esportes). 
O ato da inscrição implica na concordância e aceitação do presente regulamento, bem como das decisões emanadas pela 
comissão organizadora. 

 

C R O N O G R A M A  
 

Aplicação	das	Provas	 Datas	dos	Concursos	de	Bolsa	 	

Divulgação	dos	Resultados	
	 Agendado	individualmente		

Questionário	Pedagógico	para	a	efetivação	da	
Matrícula	com	desconto	

Até	5	(cinco)	dias	úteis	após	o	resultado	agendar	o	
questionário	com	o	coordenador/orientador	do	colégio	e	
trazer	a	documentação	solicitada	para	efetivar	a	matrícula.	

 

 Português Matemática  Português Matemática 
5 º

 an
o Interpretação de texto; 

Ortografia 
Produção de texto. 

 
Situações problema; Quatro 
operações; Atividades de 
raciocínio lógico. 
Expressões e frações. 

6º
 an

o 

Interpretação de texto: Tira 
HQ; fábula; texto 
informativo. 
Ortografia: Ditado 
ortográfico 
Produção de texto: Relato 
pessoal 

Situações problema; 
Divisibilidade;  
Expressões numéricas; 
Quatro operações;  
Frações. 

7º
 an

o 

Interpretação de texto: 
Reportagem; tira de HQ; 
conto; relato de viagem. 
Ortografia: Ditado 
ortográfico; primeira e 
terceira pessoa do singular; 
linguagem verbal e não 
verbal. 
Produção de texto: Conto 
de aventura 

Situações problema; 
Expressões numéricas; 
MMC; 
Quatro operações; Frações. 

8º
 an

o 

Interpretação de texto: 
Informativo-científico; tira de 
HQ; conto; poema; crônica. 
Gramática: Função da 
conjunção; sinônimo; 
locução adverbial. 
Produção de texto: Conto 
contemporâneo. 

Situações problema; 
Frações;  
MDC;  
Equações; 
Proporção;  
Porcentagem. 

9º
 an

o 

Interpretação de texto: 
Poema; crônica; tira de HQ; 
informativo-científico;  
conto mitológico; 
reportagem. 
Gramática: Artigo definido e 
indefinido; sinônimo; modo 
verbal; figuras de linguagem. 
Produção de texto: Conto 
de mistério. 

Situações problema; 
Operações com decimal; 
Teorema de Pitágoras; 
Decimal;  
Equação;  
Fração;  
Regra de três; Porcentagem;  
Proporção. 1º

 an
o 

(E
ns

. M
éd

io
) 

Interpretação de texto: 
Poema; tira de HQ; conto; 
informativo; reportagem; 
anúncio publicitário. 
Gramática: Função da 
conjunção; variação 
linguística; 
Ortografia: uso do hífen 
(acordo ortográfico) 
Produção de texto: Conto 
de ficção científica. 

Equação do 1º grau; 
Equação de 2º grau; raiz 
quadrada; Operação com 
fração; potenciação; 
operações com números 
decimais; Porcentagem; 
Cálculo de área de figuras 
planas; Plano cartesiano; 
Geometria espacial; 
problemas de raciocínio e 
raciocínio lógico; Regra de 
três. 

2 º
 an

o(
En

s. 
Mé

di
o)

 Interpretação de texto: 
Poema; crônica; tira de HQ; 
anúncio; informativo. 
Gramática: Discurso direto; 
variação linguística; função 
da conjunção; denotação e 
conotação; 
Ortografia: uso do hífen 
(acordo ortográfico) 
Produção de texto: Crônica 

Equação do 1º grau; 
Equação de 2º grau; 
Teorema de Tales; Operação 
com fração; Operações com 
decimais;  
porcentagem;  
Teorema de Pitágoras; 
Cálculo de área de figuras 
planas; problemas de 
raciocínio lógico; regra de 
três. 

3º
 an

o 
(E

ns
. M

éd
io

) 

Interpretação de texto: 
Poema; crônica; tira de HQ; 
informativo-científico. 
Gramática: Discurso 
direto/indireto; coesão 
textual; variação linguística. 
Ortografia: uso do hífen 
(acordo ortográfico) 
Produção de texto: Carta 
resposta mediante tema 
proposto. 

Equação do 1º grau; 
Equação do 2º grau; 
Teorema de Tales; 
Operação com fração; 
Teorema de Pitágoras; raiz 
quadrada; Potenciação; 
Operações com decimais;  
Porcentagem; Cálculo de 
área de figuras planas; Plano 
cartesiano; simplificação de 
polinômio; 
problemas de raciocínio 
lógico. 


