
 

Concurso de Bolsas 

 

O COLÉGIO BASIC DE TAUBATÉ, torna público o Edital do Concurso de Bolsas 

para o Ano Letivo de 2022 visando à concessão de bolsas de estudos do 6º ano do Ensino 

Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio. 

Regulamento: 

O Concurso de Bolsas de Estudos do COLÉGIO BASIC DE TAUBATÉ é organizado 

pela equipe diretiva e reserva o direito de estabelecer regras internas de avaliação, sendo 

assim entendemos que todos os participantes que se inscreverem e participarem das 

provas, estão cientes e concordam com as disposições descritas neste regulamento. 

Para os candidatos que forem beneficiados pelos descontos, relativos ao concurso de 

bolsas, este documento fará parte do contrato de serviços da escola. Por esta razão faz-se 

necessário uma leitura atenta. A participação do candidato no dia da prova é a 

concordância de seus responsáveis tanto pedagógico como financeiro nas regras aqui 

expostas. 

Inscrição: 

A inscrição de alunos de outros colégios para o concurso de bolsa será feita mediante o 

preenchimento da ficha de inscrição no site da escola (www.colegiobasic.com.br) no 

período de 01 até 22 de setembro de 2021. A simples inscrição do Concurso de Bolsas 

não garante vaga na série ingressante. 

É de responsabilidade do candidato o preenchimento correto das informações da ficha de 

inscrição. 

A inscrição para a participação no CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS DO 

COLÉGIO BASIC 2022 é gratuita. 

Processo de Avaliação: 

Podem participar do Concurso de Bolsas: 

Do 6º ano do Ensino Fundamental, os alunos que estão concluindo em 2021 o 5º ano do 

Ensino Fundamental. 

1ª série do Ensino Médio, os alunos que estão concluindo em 2021 o 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

2ª série do Ensino Médio, os alunos que estão concluindo em 2021 a 1ª série do Ensino 

Médio. 

 



 
3ª série do Ensino Médio, os alunos que estão concluindo em 2021 a 2ª série do Ensino 

Médio. 

O Concurso de Bolsas será realizado para novos alunos no dia 25 de setembro de 2021, 

sábado, das 8:30 às 12:00 horas, nas dependências do Colégio Basic de Taubaté. Os 

candidatos deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos do RG 

original, ficha de inscrição, caneta azul, lápis e borracha. Não fará a prova o candidato 

que não apresentar documento de identificação com foto. Fechamento do portão às 8:25. 

Serão considerados “novos alunos” aqueles que não estudam no Colégio Basic no ano de 

2021. 

Os alunos do Colégio não poderão realizar a avaliação do concurso externo de bolsas no 

mês de setembro, com alunos egressos no Colégio, sendo que serão classificados os 

alunos do Colégio mediante Concurso de Bolsas Interno. 

Ensino Fundamental II – 6º ano - A prova será composta de 20 questões de caráter 

objetivo, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, e 

Redação. A prova terá a duração de 3 horas, incluindo o tempo destinado às transcrições 

das marcações para a folha de respostas e redação. O horário mínimo para a saída dos 

alunos da prova é de 1 hora e 30 minutos. 

Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª Série - A prova será composta de 25 questões de caráter 

objetivo, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e 05 

questões de Atualidades e Redação. A prova terá a duração de 3 horas, incluindo o tempo 

destinado às transcrições das marcações para a folha de respostas e redação. O horário 

mínimo para a saída dos alunos da prova é de 1 hora e 30 minutos. 

Não será permitido o porte/uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e de 

comunicação durante a realização da prova, como também será vedada qualquer consulta 

bibliográfica. 

As bolsas serão válidas para as séries a serem cursadas em 2022 e a manutenção deste 

desconto nas séries subsequentes do segmento escolar depende do desempenho do 

classificado, que deverá ser igual ou superior a 70% de aproveitamento acadêmico 

durante o ano letivo, assim, está reservado à escola o direito de revisão do desconto 

concedido em situações específicas, especialmente no que diz respeito a aproveitamento 

insuficiente, eventual reprovação e questões disciplinares. 

As bolsas e descontos serão definidos pela Direção do Colégio Basic de Taubaté, após  a  

correção das  provas  e  serão  proporcionais, e   não necessariamente iguais à porcentagem 

de acertos na prova.  

As bolsas não serão aplicadas sobre o valor da 1ª parcela da anuidade, a qual deverá ser 

paga em sua integralidade de acordo com o valor contratualmente previsto, aplicando-se, 

todavia, em todas as demais 12 parcelas de mensalidade. 

Por se tratar de concurso de bolsas de estudo, mera liberalidade do Colégio Basic de 

Taubaté, não haverá vista, revisão de provas, divulgação de notas e contestação de 



 
resultados. Caso os interessados não concordem com alguma disposição desse 

regulamento, sugerimos que não participem do concurso de bolsas de estudos do 

COLÉGIO BASIC DE TAUBATÉ.  

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 

O aluno que, no dia da prova, apresentar um dos seguintes sintomas, não deverá 

comparecer para realizar a prova: febre, tosse, cansaço, dificuldade de respirar, dores no 

corpo, congestão nasal, conjuntivite, dor de cabeça, diarreia, perda de paladar e/ou perda 

de olfato. Se o aluno esteve em contato com pessoas portadoras de COVID-19 nos últimos 

14 (catorze) dias antes da data da prova também não deverá comparecer. 

O aluno deverá levar o seu próprio material (lápis, borracha e caneta esferográfica de tinta 

azul) para realizar a prova, pois não serão permitidos compartilhamentos e empréstimos. 

Será obrigatório o uso de máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, 

durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, conforme o Decreto 

Estadual nº 64.959 de 4 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a 

permanência no prédio sem máscara. O aluno deverá portar máscara facial adicional para 

qualquer necessidade de troca durante o período de permanência na escola e álcool em 

gel a 70% para uso pessoal. 

Será dispensado de utilizar a máscara o aluno com transtorno do espectro autista, com 

deficiência intelectual, com deficiência sensorial ou com quaisquer outras deficiências 

que o impeça de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, desde que tenha 

feito o requerimento para necessidades especiais e apresentado declaração médica 

O aluno será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de 

proteção utilizado (máscaras, etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. 

Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da 

identificação, poderá ser exigida a retirada da máscara, mantido o distanciamento 

recomendado, e sua imediata recolocação após a identificação, podendo, ainda, ser 

exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva. 

Antes da entrada às dependências físicas da escola, o candidato terá a sua temperatura 

corporal aferida. Se o termômetro indicar temperatura igual ou maior que 37,5⁰, o aluno 

não terá a sua entrada permitida. Na portaria, a entrada será monitorada por colaboradores 

da escola. Caso identifiquem máscaras faciais inapropriadas (sujas, deformadas, que não 

cobrem a totalidade do nariz e boca etc.), poderão solicitar a troca. 

O candidato será orientado a higienizar as mãos na entrada com álcool em gel a 70%. Se, 

durante a prova, o aluno apresentar sintomas característicos da COVID-19, será 

encaminhado à sala de contingência e o responsável legal, indicado no cadastro do 

Concurso de Bolsas, será contatado para buscá-lo. 

Importantes: 

Os descontos obtidos no Concurso de Bolsas de Estudos NÃO são cumulativos com 

outras promoções para o curso no qual o aluno se inscreveu e não se somam aos outros 



 
descontos oferecidos pela escola. Os responsáveis deverão optar pelo desconto que lhe 

for mais conveniente. A bolsa é pessoal e intransferível. 

O aluno bolsista perderá direito a Bolsa de Estudos de 2022: 

– caso não efetue a matrícula na data prevista neste regulamento; 

– caso possua média inferior a 7,0 durante o ano letivo; 

– caso não tenha presença mínima de 85% durante o ano letivo; 

– caso apresente conduta disciplinar inadequada, comprovada pela direção por meio de 

fichas de registro, advertências verbais e por escrito e até mesmo suspensão de aulas; 

– caso ocorra inadimplência do aluno que recebeu Bolsa Parcial, nesse caso perderá o 

desconto e acumulará juros e correção nas mensalidades. 

Os casos mencionados como conduta disciplinar inadequada são meramente 

exemplificativos, podendo ficar a critério da Instituição de Ensino e Manual do Aluno em 

conformidade com o fato cometido pelo aluno desenquadrá-lo do sistema de bolsas no 

ano de 2022. 

As bolsas serão exclusivas para a prestação de serviços educacionais decorrentes da carga 

horária constante na proposta pedagógica desta Instituição de Ensino, não incluindo 

fornecimento de material didático e outras complementações que se fizerem necessárias. 

Premiação: 

Das Bolsas Externas 

Somente será contemplado com bolsa de estudo de 100% aquele candidato que obtiver 

um desempenho correspondente a no mínimo 90%. 

Se mais de um aluno tiver desempenho igual ou maior que 90% o primeiro colocado será 

o de maior nota geral. 

-Uma bolsa para o 1º lugar de 100% de desconto nas mensalidades de 2022;  

-Uma bolsa para o 2º lugar de 40% de desconto nas mensalidades de 2022; 

-Uma bolsa para o 3º lugar de 25% de desconto nas mensalidades de 2022.  

Os demais candidatos poderão receber descontos de 10% à 20%, tais descontos serão 

concedidos conforme critério interno de avaliação, ou seja, de acordo com o desempenho 

do aluno. 

Divulgação dos Aprovados: 



 
A partir de 04 de outubro de 2021 a Escola entrará em contato com os alunos 

contemplados. 

 Matrículas: 

Para ALUNOS NOVOS: 

As matrículas dos alunos NOVOS contemplados no concurso de bolsas deverão ser 

efetuadas entre os dias 04/10 a 08/10, após esse período o desconto será desconsiderado.  

Todo candidato menor de 18 (dezoito) anos para efetuar a matrícula deverá estar 

acompanhado de seu responsável legal, que deverá apresentar os documentos de RG e 

CPF. 

Para concessão de bolsa é necessário à abertura da turma, ou seja, o mínimo de 20 alunos 

matrículados regularmente. 

Ao aderir ao presente, o contratante submete-se ao regulamento interno e as demais 

obrigações constantes na legislação aplicável à área de ensino. 

 DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Direção do Colégio Basic de 

Taubaté, em caráter definitivo, da qual não caberá recurso.  

Os candidatos inscritos, portadores de necessidades especiais, deverão requerê-las, 

pessoalmente e por escrito, na secretaria do Colégio, depois de efetivada a inscrição e até 

o dia 17 de setembro de 2021. 

 


