
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE BOLSA MATERIAL ANGLO 2021 PARA ALUNOS DO SEXTO ANO A 

TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

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

2020  até a terceira série do Ensino Médio em 2021. 

Os estudantes inscritos no Concurso de Bolsas Material concorrerão a desconto no material de 2021.  

 

CADASTRO E INSCRIÇÃO 

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

ou pelo estudante e exclusivamente no site da escola www.angloac.com.br, de 10 de dezembro até as 15 

horas do dia 17 de dezembro de 2020. Os cadastros e a inscrições poderão ser encerrados antes da data 

prevista caso esgote-se o número de vagas. 

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

na inscrição. 

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 de dados, incorretos ou não. 

Apenas estudantes inscritos (cadastro e pagamento efetuados) poderão realizar a prova do Concurso de 

Bolsas. 

Para a segurança do estudante e de seu responsável legal, recomenda-se realizar a impressão dos 

documentos gerados no momento da confirmação da inscrição bem como do comprovante de 

pagamento da taxa (ou print das telas). 

 

COMPOSIÇÃO DA PROVA 

 

A prova será composta de 30 questões de múltipla escolha; serão cobrados conteúdos de Língua 

Portuguesa, Matemática e Atualidades. As questões poderão incluir conceitos de outras áreas do 

conhecimento. 



  

 

LOCAL, DATA E HORÁRIO DA PROVA 

 

A prova será realizada on line através da plataforma Emme, no dia 20 de dezembro de 2020, às 15h 

 

DURAÇÃO E TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA 

 

A prova terá duração de 2 (duas) horas e o tempo mínimo de permanência na sala de aula on line  será de 

1 (uma) hora. 

 

BOLSAS DE ESTUDO – PERCENTUAIS DE DESCONTO 

As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação. A escola divulgará os alunos de acordo com o 

preenchimento das vagas. Os percentuais de desconto obtidos nesse Concurso de Bolsas serão 

concedidos para alunos que tiverem desempenho superior a 70% da prova. 

Os percentuais de desconto serão aplicados no material. 

 

a) 6º ano 2021 

 Haverá três bolsas especiais de 100% de desconto no material 

 

b) 7º ano 2021 

 Haverá duas bolsas material de 50 % para alunos com desempenho maior de 70%  

 

 

c) 8º ano 2021 

            Haverá duas bolsas material de 50 % para alunos com desempenho maior de 70%  

 

 

 

d) 9º ano 2021 

Haverá duas bolsas material de 50 % para alunos com desempenho maior de 70%  

 



 

e) 1º série 2021 

Haverá cinco bolsas material de 100 % para alunos com desempenho maior de 70%  

 

f) 2º série 2021 

  Haverá uma bolsa material de 100% 

- Haverá duas bolsas material de 30 % para alunos com desempenho maior de 70%  

 

 

g) 3º série 2021 

 Haverá duas bolsas material de 50 % para alunos com desempenho maior de 70%  

 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

Em caso de empate no número de acertos, serão considerados os seguintes critérios, rigorosamente 

nessa ordem, para distribuição dos descontos para as primeiras colocações. 

 

a) data da inscrição – terá prioridade o candidato que tiver feito a inscrição em data anterior aos 

demais; 

b) horário da inscrição - terá prioridade o candidato que tiver feito a inscrição em horário anterior aos 

demais. 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Os resultados serão divulgados a partir das 10 horas do dia 20  de dezembro de 2020, pelo e-mail 

informado no ato da inscrição. Não serão fornecidas informações por telefone ou pessoalmente. Conferir 

spam e lixeira. 

 

Não serão considerados pedidos de revisão de prova. 

 

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 plataformas do Anglo. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

No ato da inscrição, o estudante e o responsável legal declaram ter lido atentamente, estar cientes e 

concordar com esse Regulamento. 

 

Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Direção do Anglo Acre, em caráter definitivo, 

da qual não caberá recurso. 


