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Regu
ulamento
o para o CONCURSO DE
D BOL
LSAS
05
5 de novvembro de 2016
6
Para o 6º ano
o EF de 2017 e 1ª série EM de 2017
- Poderão
P
pa
articipar alunos das Redes
R
Púb
blica e Parrticular de Ensino, ma
atriculados
s no 5º e no
9º ano do En
nsino Fund
damental, no
n ano de 2016.
- As
A inscriçõ
ões deverão ser feitass no site www.cnsr.c
w
com.br até o dia 03 de novemb
bro de 2016
6,
ou
u no Colégio, no dia da
d prova.
- A prova accontecerá no dia 05
5 de novem
mbro de 2016,
2
às 8 horas (ho
orário de Brasília). O
ca
andidato de
everá esta
ar no local da prova com
c
pelo menos
m
15 minutos de antecedê
ência, a fim
m
de
e localizar a sala de prova.
p
- Os
O candida
atos deverã
ão trazer os
o seguinte
es materiaiis: caneta azul ou pre
eta, lápis e borracha.
- O candida
ato deverá
á apresen
ntar um documento com foto
o ou estarr acompan
nhado pello
ressponsável que porte um docum
mento com
m foto.
- Não
N será permitido
p
o uso de ca
alculadora, tabelas ou
u outro ma
aterial de apoio.
- Celulares
C
ônicos dev
verão perm
manecer desligados
s durante a
e outros equipamentos eletrô
pro
ova ou, de
e preferênccia, nem se
er trazidos.
- Os
O candida
atos poderã
ão trazer garrafas
g
co
om água.
- A prova é elaborada
e
pelo Sistema Anglo de Ensino
o e contemplará conteúdos abo
ordados no
os
resspectivos níveis. Para o 6º an
no serão apresentada
as questõe
es de Porttuguês e Matemática
M
a.
Pa
ara a 1ª série
s
do Ensino
E
Mé
édio, serã
ão questõe
es de Porrtuguês, M
Matemática
a, Ciênciass,
História e Ge
eografia. Todas
T
as questões se
erão de mú
últipla esco
olha.
- Os
O alunos também farão
f
uma
a redação que será usada com
mo critério
o de desem
mpate casso
ha
aja coincidê
ência de notas entre os primeirros classificados.

- Serão premiados, entre os candidatos que realizarem a prova no Colégio Nossa Senhora do
Rosário, dois alunos de cada nível (Fundamental Anos Iniciais e Fundamental Anos Finais),
sendo o primeiro classificado entre os alunos deste Colégio e o primeiro classificado entre os
alunos de outras instituições de ensino.

PREMIAÇÃO
Entre os alunos do Colégio Nossa Senhora do Rosário:
- 1º colocado do Ensino Fundamental Anos Iniciais: 1 bolsa de estudos referente a 100% da
anuidade para o 6º ano do Ensino Fundamental em 2017.
- 1º colocado do Ensino Fundamental Anos Finais: 1 bolsa de estudos referente a 100% da
anuidade para a1ª série do Ensino Médio em 2017.

Entre os alunos de outras instituições:
- 1º colocado do Ensino Fundamental Anos Iniciais: 1 bolsa de estudos referente a 100% da
anuidade para o 6º ano do Ensino Fundamental em 2017.
- 1º colocado do Ensino Fundamental Anos Finais: 1 bolsa de estudos referente a 100% da
anuidade para a 1ª série do Ensino Médio em 2017.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
- Os gabaritos serão divulgados no site do Colégio na semana subsequente à prova.
- A partir do dia 16 de novembro, no site do Colégio, será divulgado o nome dos ganhadores e
sua quantia de acertos obtida na prova objetiva.
- Não será divulgada lista com a pontuação dos outros candidatos, mas esta poderá ser
obtida por contato telefônico com o Colégio.
- Os ganhadores (em caso de empate ou não) terão até o dia 01 de dezembro de 2016 para
confirmar sua matrícula para o ano letivo de 2017.

ATENÇÃO
- A bolsa de estudos é referente à anuidade do Colégio e não se estende ao material didático.

- O Colégio poderá suspender a bolsa caso o aluno apresente um desempenho pedagógico
insuficiente ou comportamento disciplinar inadequado, transgredindo as normas do
Regimento Escolar do Colégio Nossa Senhora do Rosário.

