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REGULAMENTO 

CONCURSO DE BOLSAS 2022 – UNIDADE MONTE SIÃO 

 

1. PARTICIPANTES  

O Concurso de Bolsas do Colégio Villa Lobos permite a participação de:  

- Alunos Visitantes: Alunos de Escolas públicas ou privadas (exceto alunos do Colégio Villa 

Lobos), abrangendo todos os anos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e séries do Ensino 

Médio (1ª à 3ª série).  

- Alunos Villa Lobos: Alunos pertencentes ao Colégio Villa Lobos que frequentam em 2021 as 

seguintes turmas: Jardim II; 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental.  

 

2. DATAS e HORÁRIOS 

O concurso será realizado no dia 02 de outubro de 2021. 

O cronograma de provas está organizado de acordo com o ano/série que será cursado em 

2022.  

Exemplo: Você que está cursando, em 2021, o 7º ano do Ensino Fundamental, deve se 

inscrever para o 8º ano do Ensino Fundamental e sua prova acontecerá às 09 horas da 

manhã.                   

Horário Série/Ano 

 
 

09 horas 

8º ano EF 
9º ano EF 

1ª série EM 
2ª série EM 
3ª série EM 

 
 
 

14 horas 

1º ano EF 
2º ano EF 
3º ano EF 
4º ano EF 
5º ano EF 
6º ano EF 
7º ano EF 

 

Em virtude da pandemia de COVID-19, as salas serão ocupadas proporcionalmente, visando à 

máxima segurança sanitária de todas as pessoas envolvidas na prova.  
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3. LOCAL DE PROVA  

Colégio Villa Lobos Monte Sião Rua Geraldo Antonio da Silva, 52 – Jd. São Rafael Monte 

Sião/MG 

 

4. CONDIÇÕES SANITÁRIAS  

- Será garantida a higienização de todos os materiais usados na prova.  

- Os alunos só poderão fazer as provas se estiverem de máscara.  

- Cada aluno deverá trazer lápis, borracha, caneta (preta ou azul escuro) e régua. Não será 

permitido o empréstimo de material. 

- No intervalo entre os horários, todas as salas e demais objetos da escola serão higienizados. 

- Todos os ambientes da escola disporão de álcool-gel para a utilização dos presentes.  

- Será aferida a temperatura das pessoas que adentrarem o recinto do colégio e, caso elas 

apresentem uma temperatura superior a 37,5°C, elas não poderão permanecer na escola.  

 

5. PROVAS  

- ingressantes 1º ao 4° ano EF em 2022: avaliações dissertativas com 10 questões que abrangem 

as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. (tempo máximo de prova 1h30min).  

- ingressantes 5° e 6° ano EF em 2022: prova teste contendo 35 questões objetivas com 5 

alternativas cada, sendo elas: 10 de Língua Portuguesa; 10 de Matemática; 5 de Ciências; 5 de 

História; 5 de Geografia. (tempo máximo de prova 2h).  

- ingressantes 7° ano EF à 1ª série EM em 2022: prova teste contendo 50 questões com 5 

alternativas cada, sendo elas: 15 de Língua Portuguesa; 5 de História; 5 de Geografia; 15 de 

Matemática; 10 de Ciências. (tempo máximo de prova 2h30min)  

- ingressantes 2ª e 3ª série EM em 2022: prova teste contendo 50 questões objetivas com 5 

alternativas cada, sendo elas: 15 de Língua Portuguesa; 5 de História; 5 de Geografia; 10 de 

Matemática; 5 de Física; 5 de Biologia; 5 de Química. (tempo máximo de prova 2h30min)  

 

6. DESCONTOS  

O desconto concedido neste concurso incidirá sobre o valor nominal da anuidade de 2022 para o 

ano ou série do Ensino Fundamental ou Ensino Médio especificado no ato da inscrição. A 

porcentagem adquirida pelo estudante dependerá de sua classificação em sua série/ano, que 

será calculada por meio da porcentagem de acertos. Cada ciclo oferece um número de bolsas, 

conforme tabela disposta no parágrafo 7 (Classificação).  

Nas turmas com alunos do colégio Villa Lobos fazendo a prova de bolsa, teremos duas listas de 

classificados para a prova, uma só com alunos do colégio e outra com alunos de outras escolas.  
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7. CLASSIFICAÇÃO  

01 Bolsa de 50% - Para o primeiro colocado na série/ano. Nota de corte deverá ser igual ou 

superior a 60% de acertos.  

01 Bolsa de 40% - Para o segundo colocado na série/ano. Nota de corte deverá ser igual ou 

superior a 50% de acertos.  

01 Bolsa de 30% - Para o terceiro colocado na série/ano. Nota de corte deverá ser igual ou 

superior a 40% de acertos.  

01 Bolsa de 20% - Para o quarto colocado na série/ano. Nota de corte deverá ser igual ou 

superior a 30% de acertos.  

5 Bolsas de 10% - Do quinto ao nono colocados na série/ano. Nota de corte deverá ser igual ou 

superior a 25% de acertos.  

 

Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos. 

Por se tratar de concurso, não será deferido qualquer pedido de revisão ou vista de prova, nem 

recurso de qualquer natureza.  

 

8. PERÍODO DE VALIDADE DA BOLSA  

O benefício obtido pelo vencedor é garantido conforme critério a seguir, sendo reservado à escola 

o direito de revisão do valor concedido em situações especificas, especialmente no que diz 

respeito a aproveitamento insuficiente, eventual reprovação e questões disciplinares e/ou 

inadimplência. Lembrando, também, que os descontos não são cumulativos (caso o aluno tenha 

obtido outro tipo de desconto, prevalece o de maior valor). 

Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em 2022: a bolsa terá validade até o final do 

Ensino Fundamental I.  

Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em 2022: a bolsa terá validade até o final do 

Ensino Fundamental II.  

Alunos da 1ª à 3ª série do Ensino Médio em 2022: a bolsa terá validade até o final do Ensino 

Médio.  

As Bolsas são intransferíveis, valendo somente para o candidato classificado. Caso o candidato 

que tiver direito à Bolsa não se matricular, essa Bolsa não será repassada ao próximo 

classificado, ficando a vaga em aberto.  

Não estão incluídos nas Bolsas os seguintes custos: Uniforme escolar, material escolar, 

transporte escolar, taxas de excursões, cursos extras e quaisquer outras despesas ou afins de 

natureza opcional e/ou pessoal. O benefício do Concurso de Bolsas não será cumulativo a outro 

benefício já existente. 
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9. OBRIGAÇÕES DO ALUNO BOLSISTA  

Alunos beneficiados pelo Programa de Bolsas de Estudo do Colégio Villa Lobos devem cumprir 

as seguintes condições:  

a) Manter desempenho acadêmico que resulte em média igual ou superior a 6,0 (seis) em todos 

os componentes curriculares.  

b) Não apresentar problemas disciplinares que resultem em advertências ou suspensão.  

c) Manter pontualidade nos pagamentos das mensalidades com desconto.  

d) Frequentar, no mínimo 80% das aulas obrigatórias e das atividades extracurriculares nas quais 

vier a se inscrever, salvo por motivo de doença evidenciada por Atestado Médico.  

Em caso de descumprimento de qualquer uma das condições acima, o aluno poderá ser 

desligado compulsoriamente do Programa de Bolsas.  

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

Em caso de empate, o critério para a classificação será estabelecido mediante pontuação nas 

disciplinas, na seguinte ordem:  

1. Língua Portuguesa  

2. Matemática  

3. Ciências (Ensino Médio = Física / Química / Biologia, nessa ordem)  

4. História  

5. Geografia  

OBS: Caso haja empate em todos os quesitos, as bolsas serão divididas entre os alunos. 

Por exemplo, se tivermos dois alunos empatados   em   todos os quesitos na primeira 

colocação, somaremos as bolsas de primeiro e segundo lugar e dividiremos por dois. 

Desse modo, cada aluno ficaria com 45% de bolsa e o próximo classificado ficaria com a 

bolsa de terceiro lugar.  

 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

Os resultados serão divulgados em até 15 dias após a realização das provas, mediante contato 

telefônico. Um relatório de desempenho pedagógico será enviado para os responsáveis do aluno 

por meio eletrônico, oportunamente. 
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12. EFETIVAÇÃO DA RESERVA DE VAGA  

O aluno contemplado com desconto deverá efetuar a matrícula em até 10 dias após o contato da  

divulgação do resultado.  

Para esclarecimentos de dúvidas, entre em contato:  

                    Unidade Monte Sião:  

                    Telefone (35) 3465-1538  

                    E-mail: secretariamontesiao@villaloboseducacao.com.br 


