
COLÉGIO 
Av. Raul Soares,

ORIENTAÇÕES PARA CON

Data: 
Inscrições: de 

 

Através deste Edital, o Mantenedor e a Direção do Colégio 
e Descontos para o ano letivo de 2020, a ser realizado em
Colégio Losango. 

Os participantes inscritos no Concurso de Descontos 
mensalidades. 

O concurso estará aberto para alunos de escolas Públicas

Os percentuais de desconto na anuidade das mensalidades para 

PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS
E DE ESCOLAS PARTICULARES DE CIDADES VIZINHAS

ANO LETIVO 2020 

6º Ano - Ensino Fundamental 

1ª Série - Ensino Médio 

 
Capítulo I - Concurso de Descontos para o ano letivo de 20
Artigo 1º - Os descontos serão distribuídos pelo critério de classificação (total de pontos obtidos), em percentual, para cada 
nível de ensino. Entende-se por nível de ensino o Fundamental e o Médio.
Artigo 2º - Em caso de empate, serão usados os seguintes critérios de desempate:

1 - Maior pontuação em Redação. 
2 - Maior pontuação em Língua Portuguesa.
3 - Maior pontuação em Matemática.

 

Parágrafo Único: Não haverá revisão de avaliações.
Artigo 3º - Os descontos não são cumulativos 
desconto. 
Artigo 4º - Perderá o desconto, o aluno que durante o ano letivo
Artigo 5º - Para que o aluno seja agraciado
português, matemática e redação. 
 

Capítulo II - Das Avaliações 
Artigo6º - As avaliações serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático estabelecido nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais referentes à série cursada no
Artigo 7º - Os conteúdos estarão distribuídos em questões de múltipla escolha, a saber:
 

DISCIPLINA

LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

TOTAL DE QUESTÕES 
 

Artigo 8º – Para o Ensino Fundamental e Ensino Médio
questões objetivas e 40 pontos da Redação.
Artigo 9º - A classificação individual será divulgada no dia 
 

Capítulo III - Das Inscrições 
Artigo 10º - A inscrição para o concurso poderá ser feita até
Losango. 
Artigo 11º - No dia da realização das Avaliações, o candidato deverá trazer o comprovante de inscrição e identificação com 
foto. 
Artigo 12º - O aluno participante do Concur
presente regulamento. 

COLÉGIO LOSANGO DE UBÁ
Av. Raul Soares, 61 – Centro – Ubá/MG (32) 3531-5056 

www.losangodeuba.com.br 
 

ORIENTAÇÕES PARA CONCURSO DE DESCONTOS PARA

Data: Sábado, 26 de outubro de 2019 
Inscrições: de 15 de outubro a 23 de outubro de 201

e a Direção do Colégio Losango de Ubá tornam público o Concurso de Bolsa de Estudos 
, a ser realizado em 26 de outubro de 2019, das 8h 

REGULAMENTO 

Descontos para o ano letivo de 2020 concorrerão a 

O concurso estará aberto para alunos de escolas Públicas (Ubá e região) e Privadas de Cidades vizinhas

desconto na anuidade das mensalidades para 2020 estarão assim distribuídos:

PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 
E DE ESCOLAS PARTICULARES DE CIDADES VIZINHAS 

80% 60% 50% 40%

 2 2 4 

2 2 4 

de Descontos para o ano letivo de 2020 
s pelo critério de classificação (total de pontos obtidos), em percentual, para cada 

se por nível de ensino o Fundamental e o Médio. 
Em caso de empate, serão usados os seguintes critérios de desempate: 

 
Maior pontuação em Língua Portuguesa. 
Maior pontuação em Matemática. 

: Não haverá revisão de avaliações. 
s não são cumulativos em relação a qualquer outro tipo de desconto

o aluno que durante o ano letivo de 2020 não obtiver Rendimento Anual maior que 7
agraciado, com os descontos, deverá ter rendimento mínimo de 60% nas avali

As avaliações serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático estabelecido nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais referentes à série cursada no ano de 2019. 

Os conteúdos estarão distribuídos em questões de múltipla escolha, a saber: 

ISCIPLINA 6° Ano 1ª Série 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 20 

MATEMÁTICA 20 20 

TOTAL DE QUESTÕES  40 40 

e Ensino Médio a distribuição de pontos dá-se da seguinte forma: 40 pontos para as 
. 

divulgada no dia 19 de novembro na recepção da escola.

A inscrição para o concurso poderá ser feita até às 18h, do dia 23 de outubro de 

No dia da realização das Avaliações, o candidato deverá trazer o comprovante de inscrição e identificação com 

ncurso e o seu responsável, no momento da inscriç

DE UBÁ 

DESCONTOS PARA 2020 

de 2019 

de Ubá tornam público o Concurso de Bolsa de Estudos 
8h às 12h, nas dependências do 

concorrerão a desconto na anuidade das 

e Privadas de Cidades vizinhas. 

estarão assim distribuídos: 

40% 30% 

6 10 

6 10 

s pelo critério de classificação (total de pontos obtidos), em percentual, para cada 

em relação a qualquer outro tipo de desconto, prevalecendo o maior 

não obtiver Rendimento Anual maior que 75%. 
, com os descontos, deverá ter rendimento mínimo de 60% nas avaliações de 

As avaliações serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático estabelecido nos Parâmetros 

se da seguinte forma: 40 pontos para as 

na recepção da escola. 

de 2019, na Recepção do Colégio 

No dia da realização das Avaliações, o candidato deverá trazer o comprovante de inscrição e identificação com 

scrição, declaram estar cientes do 


