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REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSAS PARA 2022 
O Colégio Octagon anuncia o concurso de bolsas para o ano letivo de 2022! 

O concurso tem o objetivo de oferecer, bolsas de estudos de até 50% do valor das 
mensalidades. As Provas serão direcionadas aos estudantes que estiverem cursando em 
2021 os seguintes anos: 5º, 6º 7º, 8º e 9º do Ensino Fundamental II. 

Atenção, o candidato deve se inscrever no ano que irá cursar em 2022. 

1. Das inscrições: 

1.1 Para participar, o aluno deverá se inscrever pelo do site. 
1.2 É de responsabilidade do candidato o preenchimento correto das informações da 

ficha de inscrição. 
1.3 O período de inscrição no concurso de bolsas é válido a partir do dia 01/08/2021. 

2. Da Prova: 

2.1 As provas serão realizadas conforme o agendamento, realizado pelo site ou através 
dos canais: Whatsapp: (11) 99385-8956 / Tel: 3584-1030 / 3854-1040 / e-mail: 
pedagogico@colegiooctagon.com.br / atendimento@colegiooctagon.com.br. 

2.2 Os inscritos terão o prazo máximo de 3 (três) horas para realização da Prova com 
questões de Matemática, Português, conhecimentos gerais e uma redação. 

3. Da Classificação: 

3.1 A classificação para bolsas de estudo será classificatória de acordo a volume de 
acertos e nota obtida na prova. 

3.2 Com bolsas disponíveis até 50% do valor vigente da mensalidade de acordo a tabela 
abaixo. 

Notas % de bolsa 

9,1 - 10 pontos 50% 

8,1 – 9 pontos 40% 

6,6 - 8 pontos 30% 

5,1 - 6,5 pontos 20% 

Até 5 pontos 10% 

4. Da concessão de Bolsas de Estudos: 

4.1 As bolsas de estudos serão concedidas para o ano letivo de 2022, podendo ser 
prorrogadas conforme consta no item 5. 

4.2 O material didático não faz parte da bolsa de estudos. 
4.3 Tendo realizado a prova, o candidato e seu responsável legal serão convidados para 

uma entrevista na escola. 
4.4 Os contemplados com as bolsas serão informados, por e-mail e telefone, esses alunos 

deverão efetuar a matrícula em até 30 dias. 
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5. Da validade e manutenção da bolsa 

5.1 A bolsa poderá ser mantida até o final do ciclo fundamental II. 
5.2 Desde que o aluno obtenha média anual geral igual ou superior a 5 (cinco) pontos; 
5.3 Respeitar as normas disciplinares da escola; 
5.4 Manter em dia os pagamentos referentes as mensalidades, taxas de material didático, 

uniformes e demais custos. 

 

OBS: As provas serão realizadas presencialmente no colégio, com agendamento prévio e 
seguindo todos os protocolos sanitários. 

Endereços: Avenida dos Eucaliptos, 793 / Alameda dos Arapanés, 1487, Indianópolis. 


