
 
Florianópolis, 1.º de novembro de 2015. 

 
 

Projeto BOM ALUNO - ENSINO MÉDIO 
Bolsas de estudo 

EDITAL 
 
 O Colégio Bom Jesus Coração de Jesus divulga o Projeto BOM ALUNO, que oferece bolsas de 
estudo no Ensino Médio para alunos novos, oriundos de escolas públicas e privadas, que possuam ótimo 
rendimento pedagógico. 

As bolsas de estudos serão concedidas mediante concurso, no formato de prova, conforme 
especificado abaixo, a ser realizado no dia 25 de novembro (quarta-feira), às 14h, nas dependências do 
Colégio Bom Jesus.  

Ressaltamos ainda que o concurso é válido para a 1.ª série do Ensino Médio em 2016 e que o 
aluno deverá permanecer com ótimo rendimento durante os demais anos para pleitear a renovação da 
bolsa. Para a 2.ª e a 3.ª séries do EM, existe a possibilidade de bolsas parciais para alunos indicados 
pela direção de cada escola, conforme análise de histórico escolar. 

 
Formato da prova: 
- Será composta de questões de múltipla escolha nas seguintes disciplinas: 

 Interpretação de Texto e Língua Portuguesa (8 questões) 

 Geografia, História, Química e Física (5 questões de cada) 

 Matemática – 7 questões 

 Redação (dissertação sobre tema informado no momento da prova) 

 
- Conteúdos das provas: 
Serão cobrados os conteúdos de acordo com o programa oficial para o 9.º ano/EF. 

 Nota mínima de corte para concorrer: 7,0 

 
- As premiações: 
1.º lugar: bolsa total – redução de 100% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016. 

2.º lugar: bolsa parcial – redução de 60% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016. 

3.º lugar: bolsa parcial – redução de 40% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016. 

4.º lugar: bolsa parcial – redução de 30% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016 

5.º lugar: bolsa parcial – redução de 30% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016 

6.º lugar: bolsa parcial – redução de 20% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016 

7.º lugar: bolsa parcial – redução de 20% no valor da mensalidade para a 1.ª série/2016 

 
- As inscrições: 
Deverão ser realizadas pelos pais ou pelo responsável do aluno, na central de atendimento do Colégio 
Bom Jesus, na Rua Hermann Blumenau, 120, Centro. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Prof. Glauco Foltran                                                      Prof. Tiago Viana 
            Gestor                                                                  Assessor Pedagógico 


