
 
 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA BOLSA-MÉRITO 2021 
Ensino Fundamental II e Médio 

 
 

1. O Programa Bolsa-Mérito é composto por 12 bolsas parciais de estudo 

para cada série do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

2. O Programa Bolsa-Mérito tem por objetivo valorizar a excelência 

acadêmica. 

3. A Bolsa-Mérito é anual e válida para a série subsequente e é 

intransferível. 

4. A Bolsa-Mérito não é cumulativa com outros benefícios financeiros, 

valendo sempre o melhor benefício. 

5. Todo aluno matriculado do 5º ano até a 2ª série do Ensino Médio 

concorre à Bolsa-Mérito, automaticamente. 

6. A classificação do aluno para a Bolsa-Mérito é resultante dos seguintes 

elementos: 

a)  Para o 6º ano 2021:  média aritmética ponderada de 4 componentes 

de 2020: média geral do 1º trimestre com peso 2, média geral do 2º 

trimestre com peso 2, média geral da Prova Geral do 1º semestre (de 

zero a dez) com peso 1 e média geral da Prova Geral do 2º semestre 

(de zero a dez) com peso 1. 

b)  Para 7º ao 9º ano 2021: média aritmética ponderada de 4 

componentes do ano 2020: média geral do 1º bimestre com peso 2, 

média geral do 2º bimestre com peso 2, média geral do 3º bimestre 

com peso 2 e média geral do Geekie Teste do 1º semestre com peso 

1.  

c)  Para Ensino Médio 2021: média aritmética ponderada de 6 

componentes do ano 2020: média geral do 1º bimestre com peso 2, 



média geral do 2º bimestre com peso 2, média geral do 3º bimestre 

com peso 2, média da Prova Geral do 1º bimestre com peso 1, média 

geral do Geekie Teste do 2º bimestre com peso 1 e média da Prova 

Geral do 3º bimestre com peso 1. 

7. A ausência do aluno em uma Prova Geral ou Geekie Teste, das etapas 

citadas acima, implica na atribuição de nota zero para esse evento no 

cálculo da média final do aluno. Caso a falta ocorra por motivo de doença 

infectocontagiosa, olimpíada acadêmica ou competição esportiva para 

alunos federados, com a devida comprovação, a direção vai avaliar a 

situação, podendo abonar ou não a falta. Caso a falta seja abonada, a 

média final do aluno será calculada com a exclusão desse evento. 

8. Em caso de empate pelo critério acima, prevalecerá o melhor 

desempenho em Matemática e, em sequência, em Língua Portuguesa. 

Caso persista o empate prevalecerá o critério de antiguidade na escola. 

9. Os 12 alunos melhor classificados em cada ano/série, terão direito à 

Bolsa-Mérito em 2021 com os seguintes percentuais, deduzidos do valor 

bruto das parcelas de janeiro a dezembro de 2021, no plano de 13 

parcelas:  1º lugar: 50%; 2º lugar: 43%; 3º lugar: 37%; 4º lugar: 31%; 5º 

lugar: 26%; 6º lugar: 23%; 7º lugar: 20%; 8º lugar: 18%; 9º lugar: 16%; 

10º lugar: 14%; 11º lugar: 12%; 12º lugar: 10%.  A bolsa-mérito não é 

cumulativa com outros descontos e não incide sobre a 1ª parcela, 

antecipada. 

10. A classificação dos alunos será divulgada até o dia 10 de novembro de 

2020. 

11. A Bolsa-Mérito cessa automaticamente em caso de suspensão das aulas 

por motivo de indisciplina e por transferência de escola durante o ano 

letivo. 
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