
CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA 2020  - 9º Ano, 1ª E 3ª Série Ensino Médio 

O Concurso de Bolsas de Estudo do Colégio Coopermundi, é uma oportunidade única para alunos de Escolas Públicas 

que desejam cursar as séries finais do Ensino Médio, com descontos de até 100% em todas as mensalidades, em um 

Colégio que é parceiro do Sistema Positivo de Ensino há 20 anos. 

O Colégio  Coopermundi possui uma Equipe de profissionais experientes  e comprometidos com uma Educação  de 

Qualidade.  Oferece um trabalho bastante focado em resultados positivos para o Enem e demais  Vestibulares.   

Confira o regulamento completo do Concurso de Bolsas de Estudo para séries finais do Ensino Médio 2020 do 

Colégio Coopermundi: 

 

REGULAMENTO GERAL:  

Para participar do concurso os candidatos devem estar cursando em 2019 o oitavo e nono ano, a primeira ou 

segunda série do Ensino Médio em Escolas regulares da Rede Pública de Ensino. 

Inscrições: 

*As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Colégio ou pelo Wattsapp 999109049  ou 999141756 

até as 16horas do dia 05 de dezembro de 2019. 

* A inscrição é gratuita. 

 

PREMIAÇÕES DO CONCURSO: 

O Concurso tem como premiação bolsas de estudo com até 80% de desconto nas mensalidades do 9º, primeira e 

segunda série do Ensino Médio, vide regulamento.  

   

 São 20 Bolsas de Estudos para o ano de 2020, distribuídas da seguinte forma: 

5 Bolsas para cada série: 9º ano, 1ª Série Ensino Médio e 10 para o Extensivo Terceirão. 

*Desconto de 80% para o Primeiro Colocado de cada série - oitenta por cento de desconto no valor integral das 

mensalidades de janeiro a dezembro de 2020. 

*Desconto de 60% para o Segundo Colocado de cada série - sessenta por cento de desconto no valor integral nas 

mensalidades de janeiro a dezembro de 2020, pagas até a data do vencimento. 

*Desconto de 40% para o Terceiro Colocado de cada série - quarenta por cento de desconto no valor integral nas 

mensalidades de janeiro a dezembro de 2020, pagas até a data do vencimento. 

*Desconto de 30% para alunos do Quarto e Quinto colocado do 9º, 1ª Série Ensino Médio e do 4º ao Décimo 

colocado do Extensivo Terceirão - trinta por cento de desconto no valor integral nas mensalidades de janeiro a 

dezembro de 2020, pagas até a data do vencimento. 

 

OBSERVAÇÕES: 

*O material didático utilizado nas três séries não está incluso nas mensalidades das premiações citadas. 

* O prêmio recebido, conforme a colocação é intransferível.  

 



 

SOBRE A PROVA: 

Os candidatos às bolsas de estudo serão submetidos a uma prova objetiva composta de 40 questões de múltipla 

escolha, das quais somente uma deverá ser assinalada como correta.  

Serão contempladas disciplinas da Matriz Curricular da série que cada candidato está cursando e as questões 

abordarão conteúdos essenciais das contempladas, com ênfase para compreensão e interpretação de textos de 

gêneros específicos ou  intertextuais. 

O aluno é o único responsável pela marcação perfeita, com caneta esferográfica azul ou preta, de seu cartão 

resposta (gabarito), o qual não poderá ser substituído em caso de marcação errada pelo aluno. 

A pontuação total do aluno será a somatório dos pontos obtidos nas questões de múltipla escolha. 

 

Data da Prova: 

A prova acontecerá no dia 06 de dezembro de 2019.   

 Início: 19horas  

Término: 22horas 

No dia da Prova as salas serão abertas às 18h45min e fechada às 19h05mim.  

Todos os candidatos deverão chegar com, pelo menos, 15 minutos de antecedência do horário marcado para a 

realização da prova.  

O aluno deverá apresentar documento com foto para entrar em sala. 

As provas serão aplicadas no Colégio Coopermundi (segundo piso na primeira sala à esquerda). 

 

RESULTADO E VALIDADE DO PRÊMIO: 

O resultado será repassado no dia 10 de dezembro, diretamente pela Equipe Diretiva da Instituição aos candidatos, 

através do telefone registrado no ato da inscrição.  

*As matrículas dos aprovados no concurso terão início no dia 12/12/2019 data que será divulgado o resultado até 

19/12/2019.  Após essa data, o prêmio perde sua validade. 

 

Fique Atento! 

* O aluno, ao entrar na sala em que será aplicada a Prova, deverá desligar o aparelho celular e qualquer 

equipamento eletrônico sob pena de eliminação do Concurso. 

* Durante a realização da avaliação, o participante não poderá realizar qualquer espécie de consulta ou comunicação 

com outros participantes, sob pena de eliminação do Concurso. 

Dois Vizinhos, 30 de novembro de 2019. 

 

 

Fabíula Dalpasquale 
Diretora Pedagógica. 


