
REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE  

BOLSAS DE ESTUDOS. 

 

            

 

O Colégio Lumière com o intuito de valorizar e promover o incentivo aos estudos constantes promoverá a 

concessão de bolsas de estudos para alunos ingressantes em 2020. 

 

A concessão de bolsa de estudos para o ano letivo de 2020 ocorrerá mediante os seguintes termos: 

 

1. Dos Critérios de Classificação: 

 

1.1. Será considerada a nota da avaliação, desde que o resultado seja igual ou superior a 6,0; 

1.2. Serão beneficiados os alunos que obtiverem a classificação mínima, sendo o desconto equivalente à 

nota obtida, de acordo com a tabela I. 

 

Tabela I 

% de Bolsa de Estudos Nota da Avaliação 

100% 9,9 a 10 

85% 9,6 a 9,8 

75% 9,4 a 9,5 

60% 9,0 a 9,3 

50% 8,5 a 8,9 

40% 8,0 a 8,4 

35% 7,5 a 7,9 

25% 7,0 a 7,4 

20% 6,5 a 6,9 

15% 6,0 a 6,4 

 

2. Dos critérios de Manutenção e Perda de Descontos. 

 

2.1. Perderá automaticamente a proporcionalidade da bolsa, sem direito a retomar o desconto: 

2.1.1. O aluno que estiver inadimplente com a mensalidade escolar em período superior a 30 dias; 

2.1.2. Em qualquer caso de aplicação de sansão disciplinar (advertência ou suspensão); 

2.1.3. Não apresentar postura acadêmica exemplar (tarefas, disciplina, participação em atividades 

pedagógicas e culturais); 

2.1.4. Em caso de médias trimestrais inferiores a 6,0, não sendo considerado o processo de 

recuperação; 

2.2. Não haverá manutenção do desconto de um ano para o outro, pois todos os critérios serão avaliados 

anualmente. 

 

3. Da Avaliação: 

 

3.1. Será composta por questões de múltipla escolha de acordo com tabela II. 

 

 

 

 

 



Tabela II 

 

Quantidade de Questões 

Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II Ensino Médio 

2º e 3º Ano 4º e 5º Ano 6º ao 9º Ano 1ª e 2ª Séries 

30 Questões 35 Questões 50 Questões 50 questões 

Português Português Português Português 

Matemática Matemática Matemática Matemática 

História História História História 

Geografia Geografia Geografia Geografia 

Ciências Ciências Ciências Química 

  Inglês Biologia 

   Física 

   Inglês 

 

3.2. O resultado da prova será entregue somente pessoalmente ao responsável do aluno.  

 

4. Condições de Pagamento 

 

4.1.  O desconto é válido sobre as mensalidades de janeiro a dezembro de 2020, sendo que não se aplica a 

primeira parcela da anuidade denominada matrícula. 

 

5. Condições Gerais: 

 

No dia da prova é obrigatória a apresentação do protocolo de inscrição e RG original. 

Qualquer ocorrência não prevista neste regulamento será analisada pelo conselho de classe escolar. 

A Coordenação e a Direção do Colégio se colocam à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente. 

A Direção. 

 

 


