
 

Edital Programa de Bolsa Ensino Fundamental 2 

Colégio Lectus 

 

O processo de bolsas concederá um desconto de até 50% na mensalidade do Colégio 

Lectus para os alunos avaliados no processo estabelecido a seguir, que consiste em 

duas etapas: 

 

1ª etapa: Redação 

Constitui a primeira etapa do processo e possui caráter eliminatório, com pontuação 

de zero a dez. Serão disponibilizados textos motivadores e temas pré-estabelecidos 

para que os candidatos possam elaborar uma redação utilizando a norma-padrão da 

língua portuguesa. 

 

Critérios: 

• 6º e 7º ano - produção textual narrativa; 

• 8º e 9º ano - produção textual dissertativo. 

 

Nesta etapa buscaremos avaliar: 

● A compreensão dos textos motivadores e capacidade de interpretação da 

problemática abordada; 

● Domínio da tipologia do texto solicitado; 

● Coesão e coerência textual; 

● Emprego da norma-padrão escrita da língua portuguesa. 

 

Datas das provas: 

● 20.07.21 (TER)  

● 20.08.21 (SEX)  

● 20.09.21 (SEG)  

● 20.10.21 (QUA)  

 

Horário: 

• Das 14hs às 16hs 

 



 

2ª Etapa: Entrevista 

Tendo sido aprovado na primeira etapa do programa de bolsas, os 

candidatos serão convocados para uma entrevista com o objetivo de avaliar suas 

habilidades e competências socioemocionais, bem como seus conhecimentos gerais 

e responsabilidade.  

 

Validade e Manutenção da Bolsa 

O Programa de Bolsa será válido até o final do ciclo, Fundamental 2, e será mantido 

apenas e somente se tais requisitos forem cumpridos anualmente: 

1. Apresentar média anual maior ou igual a 7,0 (sete) em todas as disciplinas; 

2. Atender às normas disciplinares da escola; 

3. Arcar financeiramente com todos os custos adicionais relacionados à aquisição de 

materiais didáticos, instrumentos tecnológicos necessários, blocos de 

anotação, uniforme escolar e; 

4. Não constar atraso maior que 30 dias corridos no pagamento dos boletos de 

mensalidade (tais atrasos no pagamento, resultarão em acréscimos de multa, juros e 

demais correções, normalmente). 

 

Obs.: As provas serão realizadas presencialmente na escola.  

Endereço: Alameda dos Aicás, 1267 - Moema. 

 

Inscrições: www.colegiolectus.com.br/programadebolsa 

 

http://www.colegiolectus.com.br/programadebolsa

