REGULAMENTO CONCURSO DE BOLSA EXTENSIVO ANGLO
1.
O Colégio Anglo realizará o CONCURSO DE BOLSAS Anglo, sob agendamento, no
endereço Alameda Rogério Pinto Ferraz, 1170 – Vila Harmonia – Araraquara/SP.
2. A inscrição para o Concurso de Bolsa será efetivada mediante o preenchimento da ficha na
secretaria do Colégio, por telefone ou pelo site angloararaquara.com.br;
3. No dia da prova, o aluno deverá trazer caneta preta ou azul e apresentar documento com foto;
4. Ao fazer sua inscrição, o estudante declara estar ciente e de acordo com o presente
regulamento. A inscrição e participação são gratuitas;
5. O desconto terá validade apenas para novos alunos, com matrícula realizada até 28/02/2022;
6. A prova será composta de 1 (uma) redação dissertativa argumentativa;
7. A prova terá 2 horas de duração e o aluno não poderá deixar o local de prova antes de
decorrida 1 hora de seu início;
8. Durante a prova, não será permitido portar aparelhos eletrônicos, celular, calculadoras e
materiais de apoio.
9. As bolsas serão exclusivamente destinadas às mensalidades do curso, não incluindo o material
didático, taxa de matrícula, eventos no decorrer do ano, cursos extras etc.;
10. A inscrição do Concurso de Bolsa não garante vaga e matrícula no Colégio;
11. As bolsas de estudos NÃO SÃO ACUMULATIVAS com quaisquer outros descontos,
prevalecendo sempre o maior valor de desconto;
12. As bolsas de estudos são intransferíveis.
13. Informações sobre o percentual de Bolsa 2022:
A = Redação nota 1000 – 100% de bolsa
B = Redação igual ou abaixo da nota 960 – bolsas de 5% a 50%
As inscrições poderão ser feitas pelo telefone, pela internet ou na secretaria do Colégio. Para mais
informações entre em contato: (16) 3303-8111 ou pelo WhatsApp: (16) 99612-8332.

14. Em caso de utilização da análise da nota do ENEM para descontos, seguem os seguintes
critérios:
Média de 801 a 1000 – 60% de desconto
Média de 700 a 800 – 55% de desconto
Média de 600 a 699 – 50% de desconto
Média de 500 a 599 – 45% de desconto
Média de 400 a 499 – 40% de desconto
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