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REGULAMENTO DO CONCURSO DE 

BOLSA MATERIAL - 2022  

Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) 

 

 

O concurso de bolsas é destinado a estudantes que estão cursando o 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais em 

2021 e que desejam ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais em 2022. Valerá, também, para as vagas 

remanescentes do 7º, 8º e 9º ano, destinadas inclusive aos alunos do Anglo Acre. 
 

Os estudantes inscritos no Concurso de Bolsas concorrerão a BOLSA MATERIAL INTEGRAL e BOLSAS MATERIAL 

PARCIAIS, conforme o desempenho.   
 

Informações pedagógicas sobre o Ensino Fundamental Anos Finais poderão ser obtidas em nosso site 

www.angloac.com.br ou em nossas redes sociais. 

 

 

 

I. CADASTRO E INSCRIÇÃO 

 

O cadastro e a inscrição para o Concurso de Bolsas devem ser realizados pelo responsável legal pelo estudante e 

exclusivamente no site da escola www.angloac.com.br/bolsamaterial2021. Os cadastros e as inscrições poderão ser 

encerrados antes da data prevista caso esgote-se o número de vagas. 

No ato do cadastro, atente para o correto preenchimento de seus dados. 

Não haverá pagamento da taxa de inscrição. 

 

 Leia atentamente esse Regulamento e siga corretamente as instruções para evitar erros no cadastro e/ou na 

inscrição.  

 AS INSCRIÇÕES SERÃO ENCERRADAS EM 20/10/2021 

 

Ao realizar o cadastro e a inscrição, os estudantes e seus responsáveis legais aceitam todas as condições desse 

Regulamento. 

O cadastro e a inscrição devem ser realizados pelo responsável legal do estudante que se constitui responsável pelas 

escolhas e informações preenchidas no ato do cadastro e da inscrição. 

O campo “e-mail” deve ser preenchido com atenção, pois enviaremos comunicados para esse endereço eletrônico. 

Orienta-se verificar spam e lixeira. Alguns e-mails corporativos barram mensagens de remetentes desconhecidos ou 

enviadas em larga escala. Atente-se a isso para decidir qual e-mail informará no cadastro. 

São de inteira responsabilidade do estudante e de seu responsável legal os prejuízos advindos do preenchimento 

incorreto de dados. 

http://www.angloac.com.br/
http://www.angloac.com.br/bolsamaterial2021
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II. COMPOSIÇÃO DA PROVA 

 

A prova será composta, no mínimo, por 25 questões de múltipla escolha; serão cobrados conteúdos de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Atualidades. As questões poderão incluir conceitos de outras 

áreas do conhecimento. 

Os candidatos do 6º ano deverão elaborar uma redação sobre tema proposto. 

 

 

III. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA PROVA 

 

A prova será realizada no Anglo Acre – Campus Uninorte – Bloco C – no dia 23 de outubro de 2021 

O local da prova (portaria de entrada e sala ) será informado, por e-mail, à partir do dia 21 de  outubro . O responsável 

legal pelo estudante inscrito que não receber esse comunicado deverá entrar em contato com a escola pelo e-mail 

passo@uol.com.br , de segunda a sexta, das 8h às 16h, até o dia 22/10/2021. 

 

Horários: 

Início – 8:30 horas – término 11 horas 
 

 

A prova será realizada em nossas salas de aula seguindo todos os protocolos sanitários. 

 

 O estudante deverá comparecer ao local da prova com 15 minutos de antecedência e dirigir-se imediatamente a 

sala  indicada.  

 Não será permitida a entrada após o início das provas; 

 Não será permitida a permanência no pátio, corredores, áreas externas etc; 

 Será permitido consumir apenas água durante a prova; 

 É de responsabilidade do estudante levar água para o seu consumo; 

 

 

A quebra de protocolos santários implica no imediata eliminação do candidato. 
 

 
 

IV. DURAÇÃO E TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA 

 

A prova terá duração de 2,5 (duas e meia) horas e o tempo mínimo de permanência na sala de aula será de 1 (uma) 

hora. Após o tempo mínimo, a saída do estudante da sala de aula será permitida em intervalos de 5 minutos. Com isso, 

organizamos o fluxo de alunos na escola. 

 

V. DOCUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

No dia da prova, o estudante deverá apresentar um documento de identidade original com foto atual e o comprovante 

mailto:passo@uol.com.br
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de inscrição impresso ou em meio digital. 
 

VI. NECESSIDADES ESPECIAIS - ATENÇÃO 

 

Os responsáveis legais por estudantes inscritos, portadores de necessidades especiais, deverão requerê-las, pelo e- 

mail passo@uol.com.br depois de efetivada a inscrição e até as 16h do dia 15/10/2021. 
 

No requerimento por e-mail, anexar o laudo emitido por especialista que descreva com precisão a natureza, o tipo e 

o grau da deficiência, bem como as condições necessárias para a realização da prova. 
 

Se não houver o envio de requerimento e/ou laudo emitido por especialista até o prazo indicado, o estudante 

realizará a prova em condições idênticas as dos demais estudantes. 

 

 

VII. BOLSAS MATERIAL – PERCENTUAIS DE DESCONTO 

 

 

a) 6º ano - 2022 

 Os resultados serão públicados, com as notas de todos os participantes classificados, em ordem decrescente, 

sendo atribuídas: 

 02 (duas) bolsas Material de 100% para alunos Anglo, com melhor pontuação, conforme mínimo estipulado 

neste edital; 

 02 (duas) bolsas Material de 100% para alunos de outras instituições, com melhor pontuação, conforme 

mínimo estabelecido neste edital; 

 04 (quatro) bolsas Material de 50%, para os classificados entre 5ª e 8ª colocação. 

o Obs.: É fundamental que os alunos tenham atingido o mínimo de 70% de acertos para concessão das 

bolsas. 

o Em caso de empate absoluto (mesmo número de acertos) será considerada a melhor média em 

PORTUGUÊS. Persistindo o empate, será condiderada a melhor média em MATEMÁTICA.  

 
 

b) 7º ao 9º ano – 2022 – Descontos Especiais 
 

 Haverá concessão de bolsa MATERIAL especial para cada um dos percentuais: 45%, 40%, 36%, 34% e 32%, 

respectivamente para o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocado para cada ano. 

  

o Obs.: É fundamental que os alunos tenham atingido o mínimo de 70% de acertos para concessão das 

bolsas. 

o Em caso de empate absoluto (mesmo número de acertos) será considerada a melhor média em 

PORTUGUÊS. Persistindo o empate, será condiderada a melhor média em MATEMÁTICA.  

 

 

 Para concessão de Bolsa Material Integral e descontos especiais as matrículas 

deverão ser efetivadas até 30 de novembro de 2021 
 

mailto:passo@uol.com.br
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VIII. DIVULGAÇÃO 

 

Os resultados serão divulgados a partir das 10 horas do dia 04 de novembro de 2021, pelo e-mail informado no ato da 

inscrição. Conferir spam e lixeira. 

A Lista com os resultados de todos os candidatos estará disponível na secretaria do Anglo Acre. 

  

 
 

Não serão considerados pedidos de revisão de prova. 

 

 

IX. PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 

 

O estudante que, no dia da prova, apresentar um dos seguintes sintomas, não deverá comparecer para realizar a 

prova: febre, tosse, cansaço, dificuldade de respirar, dores no corpo, congestão nasal, conjuntivite, dor de cabeça, 

diarreia, perda de paladar e/ou perda de olfato. Se o estudante esteve em contato com pessoas portadoras de COVID-

19 nos últimos 14 (catorze) dias antes da data da prova também não deverá comparecer.  

O estudante deverá levar o seu próprio material para realizar a prova, pois não serão permitidos compartilhamentos 

e empréstimos. 

Será obrigatório o uso de máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de 

realização da prova, para uso pessoal, conforme o Decreto Estadual. Não será permitida a entrada, nem a permanência 

no prédio sem máscara. 

O estudante deverá levar máscara adicional para qualquer necessidade de troca durante o período de permanência 

na escola e álcool em gel a 70% para uso pessoal. 

O estudante será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, 

luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. 

Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida 

a retirada da máscara, mantido o distanciamento recomendado, e sua imediata recolocação após a identificação, 

podendo, ainda, ser exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva. 

Antes da entrada às dependências físicas da escola, o estudante terá a sua temperatura corporal aferida. Se o 

termômetro indicar temperatura igual ou maior que 37,5⁰, o estudante não terá a sua entrada permitida. 

Em cada portaria, a entrada será monitorada por colaboradores da escola. Caso identifiquem máscaras faciais 

inapropriadas (sujas, deformadas, que não cobrem a totalidade do nariz e boca etc.), poderão solicitar a troca. 

Todo estudante será orientado a higienizar as mãos na entrada com álcool em gel a 70%. 

 

Se, durante a prova, o estudante apresentar sintomas característicos da COVID-19, será encaminhado à sala de 

contingência e o responsável legal, indicado no cadastro do Concurso de Bolsas, será contatado para buscá-lo. 

 

 

X. TERMO DE CONSENTIMENTO E DE RESPONSABILIDADE 

 

No ato do cadastro e da inscrição, o responsável legal pelo estudante, autoriza e consente a realização da prova do 

Concurso de Bolsas nas dependências do Anglo. 
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E se responsabiliza, também: 

- por levar o estudante apenas se não apresentar nenhum dos sintomas característicos da COVID-19 (ver “Protocolo 

de Biossegurança” desse Regulamento) e se não tiver tido contato com pessoas portadoras da COVID-19 nos últimos 14 

(catorze) dias antes da data da prova; 

- por organizar as máscaras de proteção facial para o dia da prova (no mínimo duas) e 

- por verificar se o estudante está portando todo o material de escrita, documento de identidade, álcool em gel a 70% 

para uso pessoal e água para consumo durante a prova. 

 

 

 

 

 

 


