
 

REGULAMENTO DO BOLSÃO 
  

DA INTRODUÇÃO 
Olá! Que bom ver você por aqui! Quer atingir os seus sonhos e objetivos? Então você está no caminho certo. Nosso 
colégio possui tradição, qualidade e resultados comprovados. O Colégio Américo de Oliveira não medirá esforços para 
te fazer um vencedor. Aqui você terá acesso a todas as informações sobre o nosso bolsão. Mas caso tenha alguma 
dúvida, não hesite em nos perguntar. 
 

DAS INSCRIÇÕES E APLICAÇÃO DAS PROVAS DO BOLSÃO 
As inscrições do bolsão estarão abertas, de AGOSTO a DEZEMBRO, antes da última data de prova. As inscrições deverão 
ser feitas no site do colégio (www.colegioamericodeoliveira.com.br). O(A) candidato(a) só poderá realizar uma única 
vez a prova. Caso falte a prova, deverá se inscrever novamente para a próxima prova. Não será permitido se inscrever 
no bolsão os alunos do colégio. 
 
As provas serão aplicadas nos dias disponíveis no formulário de inscrição, e acontecerão das 9h às 12h para alunos do 
2° ano em diante para o ano de 2020. Não haverá, em hipótese alguma, a aplicação de segunda chamada. 
 
Nosso bolsão é solidário, e com isso, no dia da realização da prova, traga 1kg de alimento não perecível. 
 
O estudante deverá comparecer ao local de prova, na Avenida Engenheiro Assis Ribeiro, 433, Marechal Hermes, Rio 
de Janeiro, RJ, com pelo menos 30 minutos de antecedência, munido da ficha de inscrição, documento de identificação 
com foto, lápis, borracha e caneta preta. 
 
Não é permitido o uso de calculadoras, celulares/smartphones ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico no 
decorrer da prova e o estudante que se utilizar de meios ilícitos para a obtenção do seu resultado será eliminado da 
prova, ainda que esta constatação se dê após a realização do mesmo. 
 
A prova será composta por questões de múltipla escolha, de Língua Portuguesa e Matemática do seu ano corrente. A 
prova do bolsão não possui Produção Textual. A folha de respostas deverá ser preenchida com caneta esferográfica 
preta. 
 
A duração da prova é de 3h, e nenhum candidato poderá ausentar-se do local de prova antes que se complete, pelo 
menos, 1h15. 
 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Imediatamente após a aplicação da prova, os candidatos e seus responsáveis serão convidados para uma reunião 
onde serão apresentadas as propostas pedagógicas. 
 
Ao término da reunião o resultado do bolsão já será entregue aos presentes. Quem não puder comparecer, poderá 
pegar o resultado na secretaria do colégio, no próximo dia útil após a aplicação da prova. 
 
ATENÇÃO: venha preparado para fazer sua matrícula no dia do bolsão, pois nossa secretaria ficará aberta e 
OFERECEREMOS CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS PARA MATRÍCULAS FEITAS NA HORA! 
 

DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DAS BOLSAS 
No bolsão serão distribuídas bolsas de até 100% sobre as mensalidades, nos turnos da manhã ou tarde. A bolsa é válida 
para o ano vigente de 2020. Para manter a bolsa para o próximo ano, o(a) aluno(a) precisará manter um bom 
rendimento escolar durante o ano. 
 
 



 

As bolsas serão distribuídas conforme critérios abaixo: 
 

• o candidato deverá obter, no mínimo, 50% de acerto em toda a avaliação para obter a bolsa; 
• o critério de concessão das bolsas será definido pelas questões acertadas, a partir do patamar de 50% 

(nota 5,0) de acerto, sendo:  
o Bolsa integral de 100% para quem obtiver nota 10,0; 
o Bolsa de 90% para quem obtiver notas entre 9,9 a 9,0; 
o Bolsa de 80% para quem obtiver notas entre 8,9 a 8,0; 
o Bolsa de 70% para quem obtiver notas entre 7,9 a 7,0; 
o Bolsa de 60% para quem obtiver notas entre 6,9 a 6,0; 
o Bolsa de 50% para quem obtiver notas entre 5,9 a 5,0. 

• as provas com notas iguais ou abaixo de 4,9 serão desclassificadas. 
• não será permitida a revisão de prova. 

 
DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

O desconto será válido para matrículas efetuadas em até 2 (duas) semanas após a realização da prova. Caso algum 
classificado até este período não compareça para efetuar a matrícula, o colégio irá, automaticamente, cancelar a 
concessão da bolsa. O colégio não garante vaga para os aprovados do bolsão, caso as vagas se esgotem. 
 
Todos os alunos que participarem ficam cientes que no ato da matrícula, deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

• apresentar e entregar todos os documentos que comprovem escolaridade do mesmo, assim como 
também, todos os demais documentos dos responsáveis e do aluno pertinentes à matrícula; 

• preencher as exigências contratuais da escola; 
• realizar o pagamento da 1ª fração da anuidade. 

 
Os descontos obtidos são pessoais, intransferíveis, válidos apenas quando utilizados para a série indicada na ficha de 
inscrição, não serão válidos se constatado algum tipo de fraude na sua obtenção e poderão ser cancelados em caso 
de falta considerada grave de acordo com o Regimento Escolar, indisciplina, desinteresse, ausência nas aulas, 
inadimplência ou qualquer outro motivo pertinente ao aluno que a escola considere grave. 
 
ATENÇÃO: (i) As informações declaradas pelos pais ou responsáveis, no ato da inscrição, são de responsabilidade dos 
mesmos e poderão implicar em perda de quaisquer direitos, bem como exclusão do bolsão, se for comprovada a 
falsidade das mesmas ou qualquer infração à legislação educacional. (ii) Os descontos obtidos no bolsão serão válidos 
apenas para as frações de janeiro a dezembro, desde que seja efetuado o pagamento até a data do respectivo 
vencimento, não sendo aplicáveis aos valores da 1ª parcela da anuidade, paga no ato da matrícula, do material 
didático, uniforme escolar, que deverão ser adquiridos pelo próprio, bem como de quaisquer outros valores a serem 
acrescidos junto às parcelas vincendas no ano letivo em questão. 
 
 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2019. 


