
REGULAMENTO

1- Apresentação

A ESCOLA MAPPE realizará o Concurso de Bolsas de Estudo para o

Ensino Médio em 2021 , destinado a estudantes das redes públicas e

particulares de ensino, bem como a estudantes desta instituição que

ingressarão no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, em 2022. As bolsas aqui

referidas constituem-se em descontos de 30% a 100% na mensalidade anual.

2- Das Inscrições

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas pelo responsável ou

pelo próprio candidato, na página da escola (www.mappe.com.br), no período

abaixo discriminado.

• Período: de 27/10 a 19/11/2022

3- Das provas

A prova será composta de 50 testes de múltipla escolha, em que serão

cobrados conteúdos da série anterior de Língua Portuguesa e Interpretação de

Texto, Matemática, Inglês, Espanhol, Biologia, Física, Química, História

,Geografia.

4. Data, horário e local de prova.

Dia 20/11/2021 (sábado), das 8h às 11h, na ESCOLA MAPPE.



5. Duração e tempo mínimo de permanência

A prova terá duração de 3h (três horas) e o tempo mínimo de

permanência em sala de aula é de 1h (uma hora). O aluno deve comparecer ao

local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência. Não será

permitida a entrada de retardatários.

6. Documentação e material necessário

No dia da prova, o estudante deverá apresentar seu documento de

identidade original. Além do material escolar necessário para a realização da

prova: caneta azul ou preta, lápis, borracha e régua.

Não será permitido o uso de calculadoras, bem como celulares e

qualquer outro equipamento eletrônico, de comunicação e similares. É

VEDADA a utilização de qualquer outro material senão os especificados neste

edital, sob pena de desclassificação.

7- Bolsas de estudo – Percentuais de desconto - Classificação

Serão concedidas duas bolsas de estudo de (100%, 50% e 30%) aos

primeiros colocados de cada seguimento do Ensino Médio.

Colocação Porcentagem
(%)

Vagas por
série (Ampla

concorrência)

Vagas
para

alunos da
Rede

Pública

Vagas para
alunos da

Rede
Particular

Total
de

Bolsas

1º colocado
(1º, 2º e 3º
anos do
Ensino
Médio)

100%* 2 1 1 6

2º colocado
(1º, 2º e 3º
anos do
Ensino
Médio)

50%* 2 1 1 6

3º colocado
(1º, 2º e 3º
anos do
Ensino
Médio)

30%* 2 1 1 6



* Material didático não incluso. Os descontos só incidiram nas mensalidades de

janeiro a dezembro.

8. Critério de desempate

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios

rigorosamente nesta ordem:

a. Candidato que obtiver maior nota em Língua Portuguesa

b. Candidato que obtiver maior nota em Matemática

c. Candidato que tiver realizado a inscrição primeiro

9. Divulgação do resultado

Os resultados estarão disponíveis no dia 01/12/2021 na escola MAPPE

10. Matrículas

A ESCOLA MAPPE entrará em contato com os candidatos de cada

série aprovados para que os mesmos no prazo de 7(sete) dias corridos

efetuem a matrícula. Em caso de desistência da vaga, o seguinte colocado

será chamado.

Para efetivação da matrícula são necessários:

● Fotocópia da certidão de nascimento;

● Preenchimento da ficha de saúde;

● Fotocópia da Carteira de vacinação atualizada;

● Guia de Transferência;

● Tipagem sanguínea.

11. Premiação

As bolsas são válidas para o ano letivo de 2022. O desconto obtido no

concurso de bolsas é válido para as 12 (doze) parcelas da anuidade. O prêmio

concedido é individual, intransferível e será formalizado somente após a

efetivação da matrícula podendo ser extinto a qualquer momento caso o

contemplado apresente rendimento escolar insuficiente e/ou indisciplina. A

bolsa pode ser estendida para os próximos anos ou poderá ser concedido um

desconto especial para alunos que apresentarem rendimentos satisfatórios

durante o ano letivo.



O desconto recebido não é cumulativo a qualquer outro tipo de benefício

financeiro concedido pela escola (como por exemplo, desconto para irmãos).

12. Termo de compromisso

A inscrição para o concurso é sinônimo de aceite ao edital e normas

gerais, bem como das decisões dos organizadores.


