REGULAMENTO GERAL - CONCURSO DE BOLSAS 2021
INGRESSANTES AO ENSINO MÉDIO - ESCOLA CARITAS
A prova de gratuidade para ingressantes ao Ensino Médio da Escola Caritas é destinada a todos os alunos
concluintes do Ensino Fundamental Anos Finais (9º ano) à 2ª série do Ensino Médio no ano de 2020.
A) Calendário de provas:
• Ingressantes à 1ª série – data da prova – 21/novembro/2020 – sábado
Horários: 8h – 10h; 11h – 13h; 14h – 16h; (fazer opção na inscrição) – número limitado de vagas por horário;
Duração da prova: mínimo 1h e máximo 2 horas.
• Ingressantes à 2ª e 3ª séries – data da prova – 24/novembro/2020 – 3ª feira
Horário: 14h – 16h - número limitado de vagas
Duração da prova: mínimo 1h e máximo 2 horas.
B) Local da prova: Escola Caritas
Rua Pedro Paulino dos Santos, 157 – Jd Três Marias – São Mateus
Telefone: 2012 7108 - www.escolacaritas.com
C) Informações gerais:
A prova de gratuidade (bolsa) é dividida em parte I - objetiva (questões-teste) e parte II - proposta de redação e visa
avaliar no candidato a capacidade de:
. Aplicar conhecimentos desenvolvidos ao longo do ensino fundamental anos finais e/ou séries anteriores e atual
frequentada pelo aluno na resolução de diferentes situações-problemas;
. Analisar e interpretar diferentes formas de textos como crônicas, poesias, charges, tabelas, gráficos, mapas, imagens
e outras formas de representação.
. Aplicar conhecimentos específicos das áreas de língua portuguesa (linguagem) e matemática (conceitos e resolução
de problemas) e temas de atualidades / conhecimentos gerais.
•
•

A prova objetiva é digital e realizada presencialmente no laboratório de informática da Escola Caritas;
A prova objetiva é constituída por 24 (vinte e quatro) questões-teste, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A,
B, C, D e E) para resposta e os conteúdos programáticos das questões-teste estarão relacionados,
principalmente, aos temas da atualidade, às áreas de linguagem e comunicação (língua portuguesa e estrutura
gramatical) e análise de situações-problemas lógicos e matemáticos compatíveis aos níveis de ingresso. Por
exemplo: ingressantes à 1ª série do Ensino Médio, o conteúdo será compatível ao ensino fundamental de 6º ao
9º ano. Ingressantes à 2ª série do Ensino Médio, o conteúdo será compatível ao ensino fundamental de 6º ao 9º
ano, acrescido dos conteúdos da 1ª série do ensino médio e assim sucessivamente.
• As questões-teste poderão, ainda, ser interdisciplinares, isto é, a partir de um mesmo enunciado, poderão ser
elaboradas questões relativas à linguagem e resoluções matemáticas, por exemplo.
• A proposta de elaboração de redação (manuscrita) que poderá ser exigida em formato dissertativo, narrativo, em
crônica, poético e/ou descritivo, apresenta tema ligado a situações do cotidiano, envolvendo conhecimentos
gerais, as problemáticas sociais, geopolíticas, histórico-culturais, científicas e/ou tecnológicas.
• A prova terá a seguinte pontuação por áreas:
. Questões prioritariamente da área de língua portuguesa (12 questões) – total 5,0 pontos
. Questões prioritariamente da área de matemática (12 questões) – total 5,0 pontos
. Redação – total 10,0 pontos
Critérios de classificação dos candidatos e concessão da gratuidade graduada
•
•
•
•
•

Será gerada uma Nota Final (NF), sendo a média aritmética das provas objetivas e redação.
Após a realização da prova e divulgação da classificação, a matrícula do aluno estará sujeita a confirmação
mediante apresentação de documentações escolares comprobatórias da conclusão do curso e de uma entrevista
pessoal do candidato e seus responsáveis.
A concessão da gratuidade, graduada entre 10% a 40% de desconto terá validade para todo o ciclo do Ensino
Médio e será oferecida aos candidatos com melhor classificação.
O número de alunos contemplados com a gratuidade e a sua porcentagem poderão variar conforme o resultado
do desempenho dos alunos na prova.
Não haverá revisão da prova (possibilidade de recurso para revisão da nota). A correção será feita sobre o
gabarito final preenchido pelo candidato e leitura da redação na sua versão final (a caneta).

A equipe de professores, coordenação e direção escolar da Escola Caritas avaliarão o procedimento a ser adotado
para melhor solução de eventuais problemas ocorridos durante a prova em relação à interpretação de questões e/ou
eventuais erros na elaboração das mesmas, e durante o processo classificatório dos candidatos.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO – PROTOCOLO PEDAGÓGICO – COVID19
PROVA DE BOLSAS PARA ENSINO MÉDIO 2021

A crise do corona vírus neste ano de 2020 exige de todas as organizações medidas preventivas e de
biossegurança. Nesse sentido, os seguintes procedimentos do protocolo pedagógico de segurança serão seguidos
para a realização da prova de bolsas. São elas:
Procedimento de inscrição:
INGRESSANTES 1ª SÉRIE – 2021

INGRESSANTES 2ª e 3ª SÉRIE – 2021

Data – 21 novembro – sábado

Data – 24 novembro – 3ª feira

Horário 1 – das 8h às 10h - Link para inscrição:

Horário único: das 14h às 16h - Link para inscrição:

https://forms.gle/Bc6HiRMrqmR1GRX1A

https://forms.gle/eVjX515i9dXxkEiw8

Horário 2 – das 11h às 13h - Link para inscrição:
https://forms.gle/e7o7F4yU6fjM1yns6
Horário 3 – das 14h às 16h - Link para inscrição:
https://forms.gle/pK27GiJgoBFUfSrh8

Após a sua inscrição digital, você receberá a CONFIRMAÇÃO e COMPROVANTE identificando a prova e horário de
realização. A inscrição não garante a participação no dia da prova, uma vez que as vagas são limitadas e somente
os participantes confirmados pela comissão organizadora estarão autorizados na entrada escolar.

No dia da prova, o(a) candidato(a):
- deverá comparecer com 30 minutos de antecedência;
- deverá trazer 1 caneta azul ou preta (redação); lápis e borracha (folhas de rascunhos serão fornecidas);
- deverá utilizar máscara todo o tempo que permanecer nas dependências da Escola Caritas e durante a prova;
- será orientado pelas equipes de apoio escolar e deverá seguir as orientações de higienização e aferição de
temperatura na entrada às dependências escolares;
- deve estar atento a: caso seu responsável não tenha respondido o Questionário e Termo de Responsabilidade
enviado após a inscrição, o candidato deverá fazê-lo antes da realização da prova.
- deve estar atento a: caso o questionário ou mesmo as barreiras sanitárias previstas em protocolo escolar
identifiquem dados que ponham em risco de contaminação o ambiente e, principalmente, o grupo de indivíduos
participantes da prova de bolsas, o candidato será impedido de realizar a prova neste dia, devendo cumprir período
de quarentena mínima de 15 dias. Neste caso, a comissão escolar avaliará o caso especificamente.
Observação: outras situações e/ou problemas ocorridos durante o processo de realização da prova de bolsas serão
analisadas pela equipe de professores, coordenação e direção escolar da Escola Caritas para deliberação.
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