
 
 

                       REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA 2020  
 

O Colégio Saber realizará provas  referentes  ao  seu  CONCURSO  DE  BOLSAS.   

 

Os  candidatos  que concorrerão  às  vagas para cursar o ano letivo de 2020,  no 1º e 2º anos do Ensino  Médio, serão classificados 

de acordo com o desempenho na prova,  conforme  discriminado  no  presente  regulamento.  A  faixa  etária  do  candidato  deverá  

estar  em  conformidade  com  a  série pretendida ou no máximo um ano fora dela, sem registro de reprovação  no histórico escolar. 

Poderão   participar deste processo,  alunos, ex-alunos e não alunos do Colégio Saber - Educação Cristã.  

Para manutenção do desconto adquirido para o ano de 2020 (bolsa), é necessário que o aluno mantenha nota igual ou acima de 

8,00 pontos na média em todas as matérias e frequência de 90% (salvo atestados médicos). Será, também, imprescindível o 

cumprimento do regimento interno do Colégio Saber, em especial, ter execelente comportamento. Descumprindo quaisquer destes                            

critérios, o aluno perderá a bolsa adquirida, cabendo ao conselho de classe, por maioria simples, deliberar sobre o assunto.  

Não será cobrado taxa de inscrição. 

 

OBJETIVO: 

 
O  objetivo  deste  concurso  é  oferecer  à  comunidade  um  instrumento  que  viabilize  a  função  social  do  Colégio,  enquanto 

instituição educacional em atividade que se aproxime da sociedade, oferecendo bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes 

oriundos de escolas públicas ou particulares. Cabe ressaltar que a promoção está vinculada a abertura de nova turma com no mínimo 

20 alunos, no caso do não alcance mínimo de matrículas, o concurso será anulado. 
 

1 – INSCRIÇÕES 
 

1.1  As inscrições serão feitas na unidade do Colégio Saber, ou diretamente no site apartir do dia 09/09/2019 até às 17h do dia 

09/10/2019, ou até  encerrar a  capacidade de acomodação, que será de 80 candidatos. 

1.2  É  imprescindível  que  o  candidato  apresente  um  documento  com  foto  juntamente  com  a  ficha  de  inscrição no  momento  

de realização da prova. Na ausência deste documento, o responsável apresentará termo de responsabilidade em que declare ser o 

candidato o próprio, podendo o estudante ser fotografado para verificação posterior, bem como sujeito à nulidade de sua prova, 

caso verifique-se que o candidato não é o estudante a se matricular ou matriculado. 

1.4  O recibo de inscrição deverá ser apresentada no dia da prova. 
 

 

2      DATA E HORÁRIO DAS PROVAS 

 
DATAS                                                HORÁRIO                                         SÉRIES A CURSAR EM 2020

 11 de outubro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14h às 17h                                       1º e 2º anos do Ensino Médio

Atenção: As séries acima referidas serão cursadas em 2020, portanto o aluno deverá fazer a prova da série pretendida. Os 

assuntos abordados  nas  provas  serão  referentes  aos  conteúdos  das  séries  atuais  que  os  alunos  estão  cursando  em  

2019,  além  de atualidades,  conforme o  conteúdo  programático abaixo descrito.  O  candidato  deverá  chegar  ao  local  

das  provas  com  antecedência  de  30 minutos, trazendo consigo caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material 

transparente, documento de identificação com foto e garrafinha com água.  

 

 

3      PROVA 

Serão realizadas provas escritas constituídas de questões objetivas, de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

(a,b,c,d,e) e de  questões  de  certo  e  errado  e  de  questões  subjetivas,  onde  o  aluno  terá  que  desenvolver  a questão, 

mostrando cálculos, procedimentos ou o que for solicitado no comando e um texto dissertativo-argumentativo. As questões 

privilegiarão a interpretação, o raciocínio e a capacidade de expressão escrita, seguindo os seguintes conteúdos: 

 



1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Conteúdos das avaliações: 

Português: Período Composto por coordenação e subordinação; Orações Subordinadas Substantivas, Adjetivas e Adverbiais; Uso dos 

pronomes relativos; Concordância Verbal e Concordância Nominal. 

Matemática: Números reais; Equação do 1º e 2º grau; Proporcionalidade; Trigonometria; Noções de Geometria. 

Ciências: Transformações físicas e químicas; Tabela periódica; estudos dos ácidos e bases,atração gravitacional; O movimento (Velocidade 
e aceleração). 

Redação. 
 

2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

Conteúdos das avaliações: 

Português: Introdução à Semântica; Figuras de linguagem; Estrutura das palavras; Formação das palavras. 

Matemática: Organização e apresentação de dados; Conjuntos; Funções afim, quadrática, modular e exponencial; sequências; 

Geometria plana; Trigonometria no triângulo retângulo. 

Química: Transformações da Matéria; Estequiometria; Teoria cinética dos gases; equação geral dos gases e gases ideais. 

Física: MRU; MRUV; MCU; 2ª lei de Newton (Plano inclinado) 

Biologia: Biosfera e seus ecossistemas; Organização celular; mitose, meiose e gametas. 

Redação. 
 
 

4      PREMIAÇÃO 
 

Serão concedidas duas bolsas integrais para os dois primeiros colocados, uma para aluno do Colégio Saber e uma para 

não aluno; duas bolsa de desconto de 70% para o segundo colocado no ranking geral; uma para aluno do Cólegio e uma para 

não aluno; duas bolsa de desconto de 50% para o terceiro colocado no ranking geral; uma para aluno do Cólegio e uma para 

não aluno, conforme demonstrativo abaixo:   

 

1°colocado Bolsa integral 100% 

2°colocado Desconto 70% 

3°colocado Desconto 50% 

                                    

Obs.: Os descontos concedidos aos alunos classificados não são cumulativos, ou seja, não se somam a outros a que o 

aluno porventura tenha direito. Pode-se, entretanto, optar pelo MAIOR DESCONTO. Todo desconto concedido incide no valor da 

mensalidade bruta. 

As bolsas terão validade para o ano letivo de 2020 e no caso do desconto, o pagamento da mensalidade deve ser realizado todo 

5º (quinto) dia útil de cada mês. A vaga do classificado estará assegurada até 7 dias após a publicação do resultado. 

Após esta data, o Colégio Saber não se comprometerá pela existência de vaga na série/ano pretendida. 

Candidatos que não atingirem o mínimo de 40% (quarenta por cento) do total de pontos possíveis da prova, não terão direito à 

bolsa, mesmo que o número de alunos não preencha todas as premiações oferecidas. 

 
5      CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Caso  dois  ou  mais  candidatos  atinjam  o  mesmo  número  total  de  pontos,  serão  critérios  de  desempate,  em  ordem  de 

prioridade. 

A  pontuação  geral  será  a  soma  simples  dos  pontos  obtidos.  Em  caso  de  empate,  prevalecerá assim:  primeiro -  o  

candidato  que obtiver   maior   número   de   concordância   em   Língua   Portuguesa.  Segundo -  o   candidato   que   obtiver   

maior   número   de acertos  em  Matemática.   Por  fim,  prevalecerá  o  candidato  que  obtiver  maior  número  de  concordâncias  

em  Matemática, somados  à Língua Portuguesa. Permanecendo  o  empate, a vaga  ficará com o  candidato  que  obtiver  as 

melhores  notas  na produção de texto. 

O  Colégio  Saber  poderá  a  seu  critério,  desconsiderar  os  procedimentos  de  desempate,  concedendo  a  bolsa  a  todos  os 

candidatos empatados. O Colégio Saber não concederá revisão de provas e/ou de contagem de pontos. 

 

6      RESULTADO 

O resultado do Concurso de Bolsas será fixado  nos murais do Colégio Saber, divulgado no site e redes sociais vinculados a 

instituição de ensino no dia 18/10/2019. Os estudantes classificados serão informados por e-mail. 

                                                                                       Equipe Saber
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COLÉGIO SABER – EDUCAÇÃO CRISTÃ 
 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 09/10/2019 - Colégio Saber – Taguatinga Sul 
 

DADOS DO CANDIDATO 
 

Inscrição nº                       /2019                 Ano/Série que cursará em 2020: (   ) 1º ano (   ) 2º ano do Ensino Médio. 

Nome completo do estudante:_   

Data de nascimento:_         /           /_  
 

RG.: 
 

CPF.:   
 

Escola de origem:   

Obs: Na ausência de documento com foto que identifique o candidato, o responsável deverá apresentar um termo de responsabilidade em que 

declare ser o candidato o próprio. 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL 
 

Nome completo:    

RG:                                            Órgão Expedidor:_                                        CPF:   

E-mail:   

Telefone residencial:                                                Telefone celular:   

Endereço: 

Cidade:                                            _CEP:                                 UF:   

Como você soube do Concurso de Bolsas do Colégio Saber? 

(    ) Na própria escola    (    ) Redes Sociais      (     ) Site do Colégio Saber          (    ) Amigo             (    ) Outros 
 

Observações: O Regulamento de Bolsa de Estudos do Colégio Saber, estará disponível no site www.colegiosaberdf.com.br 
 

DECLARAÇÃO 

 
Declaro serem verdadeiras as informações preenchidas prestadas nesta Ficha Cadastral e assumo as 
responsabilidades pelas mesmas. Declaro ainda estar ciente do regulamento de bolsas de estudos do Colégio 
Saber 2019. 

 
Assinatura do responsável:    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recibo de Inscrição 
 

Inscrição nº                     /2019                 Ano/Série que cursará em 2020: (   ) 1º ano (   ) 2º ano do Ensino Médio. 

Nome completo do estudante:   
 

Data de nascimento:_        /_        /_   
 

Escola de origem:_   
 

RG.:                                                                  CPF.:    
 
 

 
Assinatura e Carimbo do Colégio 

http://www.colegiosaberdf.com.br/

