REGULAMENTO PROVA DE BOLSA 2022 – ALUNOS NOVOS

Este regulamento considera a Resolução SEDUC 65, de 26 de julho de 2021, que dispõe sobre
a realização das aulas e atividades presenciais nas instituições de educação básica no segundo semestre
do ano letivo de 2021, no contexto da pandemia de COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº
65.384/2020 alterado pelo Decreto Estadual nº 65.849/2021, e dá providências correlatas.
Portanto, considerando o Decreto acima mencionado, a partir de outubro de 2021 a realização da
prova de bolsa será presencial, nas dependências do Colégio Dom Bosco Santo André, seguindo e
garantindo aos alunos todo protocolo de distanciamento social, higienização do ambiente e provas, aferição
de temperatura na entrada, além da disponibilização de álcool em gel na entrada do Colégio e sala de
prova, de acordo com as orientações da Vigilância Sanitária.
Inscrição: Deverá ser realizada on-line, via link específico, de acordo com a Unidade de ensino em
que o candidato pretende estudar, ao final desse regulamento.
Provas: Serão realizadas presencialmente em dias preestabelecidos (sextas-feiras), devendo o
aluno comparecer ao local com 10 minutos de tolerância, evitar mais de um acompanhante, levar caneta,
lápis e borracha.
Conteúdo da prova: Matemática (10 pontos), Gramática (10 pontos), Interpretação de Texto (5
pontos) e Redação (25 pontos) do ano cursado em 2021.

Atenção!
a) Não haverá revisão de provas. Podendo ficar arquivada no prontuário do aluno.
b) O Colégio Dom Bosco Santo André concederá bolsas de estudos em porcentagens, de até 50% de
desconto na mensalidade, de acordo com o desempenho do candidato, que só pode ser calculada após a
correção das provas;
c) As bolsas conquistadas na Prova de Bolsa 2022 NÃO são cumulativas com eventuais descontos já
obtidos no Colégio.
d) A bolsa de estudos alcançada pelo aluno é garantida por todo período escolar do aluno, não podendo
ser acumulada com outras promoções ou bolsas.
e) É reservado ao Colégio Dom Bosco Santo André o direito de revisão da bolsa em algumas situações,
conforme normas contratuais, entre elas: aproveitamento insuficiente, questões disciplinares e
inadimplência.

1. Cronograma
Período de inscrição: 10 a 28 de janeiro de 2022.
Datas de provas: 14, 21 e 28 de janeiro de 2022.
Divulgação dos resultados: 10 dias após realização da prova.
Período de matrícula: Informações direto com a secretaria do Colégio. Matrículas estão sujeitas a
disponibilidade de vagas!
O Colégio Dom Bosco Santo André reserva o direito de transferir o desconto concedido ou a vaga a outro
candidato após data de matrícula.

2. O Colégio Dom Bosco Santo André utilizará o e-mail e WhatsApp cadastrados no ato da inscrição para
comunicar oficialmente outras informações que se tornem necessárias para realização da prova.

3. A prova será acompanhada pela Coordenação do Colégio.

4. É de responsabilidade do aluno e responsável a leitura e o aceite das instruções para realização da
prova.

5. O aluno deverá comparecer ao local de prova com 10 minutos de tolerância, levar caneta, lápis e
borracha, além de garrafinha com água. O responsável não poderá aguardar no local, podendo o Colégio
informar quando o aluno finalizar a prova.
É proibido o aluno usar gorro/touca, casaco com capuz, boné ou qualquer acessório ou vestimenta
que dificulte a identificação facial. O candidato deve se vestir adequadamente para a realização da prova,
sendo passível de desclassificação o aluno que fizer a prova vestido inadequadamente (sem camiseta ou
apenas roupas íntimas, por exemplo).
É proibida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ao longo da prova.
USO DE MÁSCARA E/OU FACE SHIELD É OBRIGATÓRIO
6. Caso identificado qualquer tipo de violação pelo candidato às regras citadas neste regulamento,
culminará em desqualificação imediata do aluno no processo seletivo.

7. Será excluído da Prova de bolsa 2022 do Colégio Dom Bosco Santo André o candidato que, além das
hipóteses previstas neste Regulamento:
7.1 se apresentar após o horário permitido para a realização do exame;
7.2 não comparecer a prova, seja qual for o motivo alegado;
7.3 estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (smartphones,
celulares etc.);

8. Casos omissos neste regulamento serão analisados pela equipe diretiva do Colégio Dom Bosco Santo
André.

CLIQUE NO ÍCONE DA UNIDADE CORRESPONDENTE A QUE DESEJA ESTUDAR PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO:

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

UNIDADE V

