COMUNICADO: 25/07/2022
X

Educação Infantil
Infantil 3

X

Ensino Fundamental I
1º ao 5º Ano

X

Ensino Fundamental II
6º ao 9º Ano

X

Ensino Médio
1º ao 2º Ano

RESUMO
Inscrições abertas até o dia 06/08/2022, sábado às 12h, para o Exame de Bolsa INTERNO – somente para
alunos ETN. Em breve a Escola divulgará o exame de bolsa externo.
Todos os alunos da Educação Infantil 3 ao 2º Ano do Ensino Médio, podem se inscrever.
Inscreva-se por: https://forms.gle/hbpgzc8bbRwmqQPq8
Faça o pgto. de R$ 15,00, e lembre de enviar o comprovante de inscrição com o nome completo do aluno e a
série, conforme as orientações dos itens 5 e 6.

EXAME DE BOLSA INTERNO 2022/2023
REGULAMENTO
Este regulamento trata das regras relativas ao exame para concessão de bolsa de estudos.
A concessão da bolsa de estudos é referente, única e exclusivamente à isenção das mensalidades do ano letivo
de 2023, sendo que as demais despesas como matrícula, uniforme, materiais, apostilas, lanches, saídas
pedagógicas e outros, são de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis.
Da inscrição
1. Podem se inscrever no exame de bolsa, alunos devidamente matriculados em 2022, que cursam da
Educação Infantil 3 ao 2º Ano do Ensino Médio.
2. Excepcionalmente os alunos da Educação Infantil 3, realizarão a prova do Exame de Bolsa, presencialmente
na Escola, no dia 12/08/2022, sexta-feira, durante o período de aula.
3. Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental em diante, realizarão a prova do Exame de Bolsa,
presencialmente na Escola, no dia 13/08/2021, sábado às 09h.
4. A inscrição deverá ser realizada até o dia 06/08/2022 às 12h, pelos responsáveis do candidato, diretamente
por formulário Google: https://forms.gle/hbpgzc8bbRwmqQPq8
5. APÓS A INSCRIÇÃO POR FORMULÁRIO, OS RESPONSÁVEIS DEVEM FAZER O PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS), CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO QUADRO ABAIXO, ATÉ
O DIA 06/08/2022 ÀS 12h00.

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
Ensino Fundamental I
Alunos do Infantil 3 ao 5º Ano
Educar Sistema de Ensino Banco
Itaú
Agência 3247
C/C 32.433-2
PIX: 20.265.832/0001-47

Ensino Fundamental II
Alunos do 6º ao 9º Ano
Aprender Sistema de Ensino
Banco Itaú
Agência 3247
C/C 31.800-3
PIX: 20.317.005/0001-50

Ensino Médio
Alunos do 1º ao 3º Ano
Instituo Fênix de C. e Educação
Banco Itaú
Agência 3247
C/C 14.443-3
PIX: 09.196.451/0001-10

6. O comprovante (Depósito ou Pix) deve ser encaminhado para os números WhatsApp com o nome completo
do aluno e a série que cursa em 2022 para: a) 11 94784-4194 ou b) 11 94593-6884,
7. Todas as etapas de inscrição, incluindo o pagamento e o envio do comprovante, devem ser concluídos até
o dia 06/08/2022 às 12h. Caso contrário, a inscrição será cancelada automaticamente. Em caso de reembolso,
será descontada a taxa bancária de transferência, se houver.
8. A conclusão de todas as etapas da inscrição, assegura que o responsável está ciente e de acordo com o
regulamento.
9. O responsável receberá a confirmação da inscrição por meio de mensagem, via WhatsApp ou E-mail.
Atenção ao número de celular cadastrado na inscrição.
Dos materiais
10. Para realizar o exame, o candidato deve trazer consigo no dia da prova:
• TODOS: Caneta preta ou azul.
• TODOS: Lápis de escrever.
• TODOS: Apontador.
• TODOS: Borracha.
• APENAS ALUNOS DO F1: Lápis de cor.
11. Aos alunos da Educação Infantil 3, a escola fornecerá o material de costume para a realização da prova.
Dos conteúdos
12. Constarão no exame, 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática, com os conteúdos
da série trabalhados em aula até a data da prova em 2022.
13. Aos alunos da Educação Infantil 3, conteúdos e questões em quantidade adequada à faixa etária.
Da bolsa
14. Será concedida 01 bolsa de 100% de desconto por segmento, para o candidato que acertar 100% da prova,
ou seja, que alcançar a nota máxima:

Quantidade de Bolsas
01 bolsa de 100%
sobre o valor contratual
01 bolsa de 100%
sobre o valor contratual
01 bolsa de 100%
sobre o valor contratual

Segmentos
Ensino Fundamental I: 1º ao 5º Ano
Ensino Fundamental II: 6º ao 9º Ano
Ensino Médio: 1º ao 3º Ano

15. Caso dois ou mais candidatos do mesmo segmento alcancem a nota máxima, a bolsa de 100% será dividida
igualmente entre os candidatos.
Das regras e dos critérios de desclassificação
16. O tempo máximo de duração do exame será de 02 horas, ou seja, o candidato terá acesso a prova das 09h
às 11h. Após o tempo estipulado, a prova será recolhida.
17. O candidato que se atrasar, terá uma tolerância máxima de 10 minutos para entrar na escola e iniciar a
prova. Às 09h11 o portão será fechado e o candidato desclassificado, seja por qual motivo for.
18. A correção das provas e a somatória dos pontos são de inteira responsabilidade da Escola Tancredo Neves.
19. A escola, por meio de seu aplicador, pode solicitar ao candidato que mostre suas folhas de rascunho e
outros pertences durante a realização da prova.
20. Durante a realização da prova, não é permitida a presença e/ou a comunicação com outras pessoas, seja
por qual meio for. Também não será permitido qualquer material de apoio como eletrônicos (celular, tablet
etc.), pesquisas, livros, ábaco, régua ou lápis com tabuada, entre outros. Folhas de rascunho serão permitidas,
desde que no início da prova, elas estejam em branco.
21. Será desclassificado automaticamente, o candidato que:
• Utilizar qualquer equipamento eletrônico ou outros materiais de apoio.
• Comunicar-se com pessoas durante o exame (exceto com o fiscal da prova).
• Atrasar-se por mais de 10 minutos para entrar na escola ou iniciar a prova.
• Não realizar o exame no dia e horário determinados pela escola.
• Desrespeitar os critérios de segurança sanitária estabelecidos pela escola para combate à COVID.
22. O responsável autoriza o uso da imagem do candidato pela Escola, livre de quaisquer ônus, para fins
exclusivos de divulgação, podendo para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto às redes sociais e demais meios
de comunicação, público ou privado. Em hipótese alguma, a imagem será utilizada de maneira contrária à
moral, aos bons costumes ou à ordem pública.
Do resultado
23. O resultado será divulgado no dia 19/08/2022, nos murais da Escola.
24. O resultado ficará disponível para consulta, somente até o dia 30/08/2022.
Das situações extraordinárias
25. Casos não previstos nesse regulamento, serão discutidos e decididos pela Direção da Escola de forma
definitiva.

Ainda tem dúvidas?
Seguimos à total disposição para orientar e auxiliar.
Setor de Atendimento aos Pais:
 Daiana: 11 94711-9688
 Natally: 11 94784-7982

Abraço da Escola Tancredo Neves.
O futuro se constrói agora!

