regulamento

O Liceu Botucatu realizará o CONCURSO DE BOLSA KIDS para alunos que
estão cursando, em 2020, o 2º, o 3º e o 4º ano do Ensino Fundamental, com
oportunidades de bolsas parciais nas mensalidades no ano subsequente, em
2021.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 Poderão participar todos os interessados que estão cursando, em 2020, o:
• 2 º ano do Ensino Fundamental I
• 3 º ano do Ensino Fundamental I
• 4 º ano do Ensino Fundamental I
1.2 As inscrições devem ser realizadas no site www.liceubotucatu.com.br até
as 17h do dia 27 de novembro de 2020. Não serão aceitas inscrições por outra
via ou fora do prazo.
1.3 Ao término da inscrição, o participante receberá automaticamente o
comprovante no e-mail cadastrado.
1.4 A inscrição e a participação são gratuitas.
1.5 Somente para não alunos da escola.
2. DO FUNCIONAMENTO E DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
2.1 O concurso de bolsas kids é composto somente pela prova presencial.
Fase presencial, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2020, com horário
agendado antecipadamente na escola, pelo telefone: 14 3882-2895.
3ª feira, 01/12: prova para alunos do 2º ano, às 18h30.
4ª feira, 02/12: prova para alunos do 3º ano, às 18h30.
5ª feira, 03/12: prova para alunos do 4º ano, às 18h30.
3. COMPOSIÇÃO DAS PROVAS
3.1 A prova presencial é composta de questões e de alternativas que variam de
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acordo com o ano do estudante, como descrito abaixo.
Para alunos que estão cursando em 2020 o 2º ano do Ensino Fundamental:
prova com 12 questões gerais, no formato de “atividade”;
Para alunos que estão cursando em 2020 o 3º ano do Ensino Fundamental:
prova com 16 questões de linguagens, matemática e ciências, em testes de
múltipla escolha, com 4 alternativas;
Para alunos que estão cursando em 2020 o 4º ano do Ensino Fundamental:
prova com 20 questões de linguagens, matemática e ciências, em testes de
múltipla escolha, com 4 alternativas;
4. DAS ESPECIFICIDADES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRESENCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020:
4.1 O responsável pelo aluno deverá agendar com antecedência, até o dia
30 de novembro às 16h, o horário para a realização da prova presencial,
no dia 01, 02 e 03 de dezembro, que será às 18h30. De acordo com as
informações constantes no item 2.1 do regulamento especificado acima.
4.2 O aluno deverá chegar ao local com 30 minutos de antecedência. Local
da realização da prova presencial: R. Gen. Teles, 3310 - Vila Guimaraes,
Botucatu - SP, 18605-580.
4.3 O aluno deverá comparecer ao local munido de documento de
identificação, lápis, caneta, borracha, garrafa d’água e máscara.
4.4 O responsável deve assinar um termo de consentimento para a
realização da prova presencial na portaria do colégio.
4.5 A prova será realizada individualmente, sem qualquer tipo de consulta.
4.6 A permanência mínima na prova é de 45 minutos.
4.7 As provas serão aplicadas em sala de aula. A correção das provas serão
feitas pela escola.
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4.8. Eventuais dúvidas nos enunciados e nas respostas das questões
propostas e casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora.
5. DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1 A classificação será definida pela pontuação final dos participantes.
5.2 No caso de empate na pontuação final, o critério de desempate será a ordem
de inscrição. Candidatos que fizerem a inscrição em data e horário anteriores
terão prioridade sobre os demais com a mesma pontuação final.
5.3 Caso uma questão da prova seja cancelada pela comissão organizadora, por
inconsistência ou erro técnico, todos os participantes serão bonificados com a
respectiva pontuação.
5.5 O resultado final será comunicado pelo colégio a partir do dia 09 de
dezembro de 2020, às 17h.
5.6 A premiação será divulgada no site www.liceubotucatu.com.br, no dia 10 de
dezembro de 2020, às 17h.
6. DA PREMIAÇÃO AOS MAIS BEM CLASSIFICADOS (EXEMPLO
ILUSTRATIVO)
6.1 Para cada um dos grupos descritos abaixo, será feita uma classificação e
serão distribuídas bolsas de estudo de acordo com a classificação final em cada
um dos anos segundo a tabela abaixo:

SÉRIE ATUAL (2020) GRUPO DE NÃO ALUNOS DO COLÉGIO LICEU BOTUCATU
CLASSIFICAÇÃO

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

2º ANO

60% em cada mensalidade de 2021

50% em cada mensalidade de 2021

35% em cada mensalidade de 2021

3º ANO

60% em cada mensalidade de 2021

50% em cada mensalidade de 2021

35% em cada mensalidade de 2021

4º ANO

60% em cada mensalidade de 2021

50% em cada mensalidade de 2021

35% em cada mensalidade de 2021
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6.2 As bolsas de estudo baseiam-se nos valores da tabela de mensalidade 2021 do
Colégio LICEU ANGLO BOTUCATU.
6.3 Não estão incluídos o material didático do Sistema Anglo e os materiais
complementares, uniformes, alimentação ou outros valores que não os referentes
à prestação de serviços educacionais (aulas presenciais, remotas ou em formato
híbrido).
6.4 A premiação terá validade para as matrículas efetuadas até 22 de dezembro de
2020 e está condicionada à assinatura de contrato de prestação de serviços entre o
Colégio LICEU ANGLO e o responsável pelo aluno.
6.5 A premiação é intransferível.
6.6 A premiação não é cumulativa, ou seja, caso o participante seja premiado em mais
de um evento ou tenha algum outro benefício, receberá apenas o de maior valor.
6.7 Os alunos premiados serão devidamente comunicados pelo Colégio LICEU
ANGLO sobre o resultado e a data e o local de recebimento dos prêmios.
6.2 No caso de empate na pontuação final, o critério de desempate será a ordem
de inscrição. Candidatos que fizerem a inscrição em data e horário anteriores terão
prioridade sobre os demais com a mesma pontuação final.
7. DA PERDA DA BOLSA DE ESTUDO EM 2021
7.1 O aluno perderá a bolsa de estudo nas seguintes hipóteses:
7.2 Nos casos de bolsas parciais, se as parcelas não forem pagas até a data de seu
vencimento. Por qualquer atraso no pagamento, a parcela vencida terá seu valor
integral de acordo com a tabela de mensalidade de 2021, sem quaisquer reduções.
Verificado o atraso por duas vezes, cessarão os efeitos do benefício concedido.
7.2.1 Se não registrar frequência mínima de 75% nas aulas.
7.2.2 Se não cumprir a média de desempenho acadêmico em todas as disciplinas, ou
seja, as médias não podem ficar abaixo de 7,0.
7.2.3 Se não cumprir com o bom comportamento nas atividades escolares e praticar
atos passíveis de serem punidos com suspensão ou advertência, de acordo com as
normas do Manual do Aluno.

