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Orgulho de pertencer! Desde 1966.  

 

BOLSÃO 2023 
O BOLSÃO 2023 é um concurso no qual o Centro Educacional Pereira 

Rocha oferece bolsas de estudos entre 5% e 80% de desconto na 

anuidade escolar, mediante o desempenho do candidato na prova 

aplicada.  

 

Este concurso é aberto a alunos novos que irão ingressar no 6º Ano do 

Ensino Fundamental ou na 1ª Série do Ensino Médio, no ano letivo de 

2023. 

 

A bolsa conquistada será mantida durante toda a vida escolar do aluno 

no Pereira Rocha, desde que o mesmo se mantenha com bom 

desempenho acadêmico e respeite as diretrizes da escola. 

 

INSCRIÇÃO  

 

1. Para participar do BOLSÃO 2023, o candidato deverá se inscrever 

pelo site: www.pereirarocha.com.br ou diretamente na secretaria da 

escola, até o dia 19/10/2022. 

2. A inscrição é gratuita.  

3. No ato da inscrição, o candidato preenche seus dados e seleciona a 

série em que irá estudar em 2023 (6º Ano do Ensino Fundamental ou 

1ª Série do Ensino Médio). 

4. O comprovante de inscrição será enviado para o e-mail informado 

pelo candidato. 

5. Atuais alunos do Centro Educacional Pereira Rocha não podem 

realizar a prova.  

http://www.pereirarocha.com.br/
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PROVA  

 

1. A prova será aplicada de forma presencial, no dia 22/10/2022, 

sábado, às 9h e terá duração de 3 horas. 

2. Todos os alunos deverão chegar com 30 minutos de antecedência ao 

horário de início da avaliação, portando os seguintes materiais: 

documento original de identificação com foto, lápis, borracha e 

caneta azul ou preta.  

3. A prova abordará as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 

contendo 20 questões de múltipla escolha para cada matéria – 

totalizando 40 questões com 5 alternativas de respostas. 

4. Não é permitido, durante o período de realização da prova, sob pena 

de eliminação do concurso:  

a) conversas entre alunos;  

b) uso de anotações escritas ou impressas e consulta a livros;  

c) uso de celulares, calculadoras, aparelhos eletrônicos ou qualquer 

equipamento que gere vantagem sobre outros candidatos.  

 

RESULTADO 

 

1. No dia da prova, o candidato será informado sobre a data e horário 

de entrega do seu resultado no Bolsão. 

2. Somente o candidato ou o seu responsável pode retirar, 

pessoalmente, o resultado na escola, munido, obrigatoriamente, de 

documento oficial com foto. O resultado não será divulgado via 

internet ou telefone. 

3. Seguindo critérios de sigilo e segurança, cada candidato conhecerá 

apenas o seu resultado.  

4. O resultado será contabilizado, exclusivamente, a partir das 

marcações realizadas no cartão de respostas. 

5. Na retirada do resultado, o candidato ou o seu responsável 

conhecerá o percentual de bolsa obtido e as condições de 

pagamento e matrícula. 
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DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS BOLSAS  

 

1.  Serão concedidas bolsas que podem variar entre 5% e 80% de 

desconto na anuidade, conforme o DESEMPENHO (COLOCAÇÃO 

FINAL) do aluno. 

2. Como critério de desempate, levaremos em conta o maior número 

de acertos nas questões 16, 17, 18, 19, 20, 36, 37, 38, 39 e 40.  

 

3. O desconto adquirido será válido para as séries seguintes, podendo 

ser revisado ou descontinuado em caso de problemas disciplinares 

e/ou mau rendimento nos estudos. 

4. A bolsa não é aplicável a outros serviços/produtos, como: material 

didático, dependências, projetos extracurriculares, etc. 

5. As bolsas conquistadas são pessoais e intransferíveis, de modo que 

não podem ser repassadas para outro candidato.  

COLOCAÇÃO 
BOLSA 
6º Ano 

Ensino Fundamental 

BOLSA 
1ª Série  

Ensino Médio 

1º lugar 80% 80% 
2º lugar 

50% 50% 
3º lugar 
4º lugar 

25% 25% 
5º lugar 
6º lugar 

7º lugar 

8º lugar 

20% 20% 
9º lugar 

10º lugar 
11º lugar 

12º lugar 

15% 15% 
13º lugar 
14º lugar 

15º lugar 
16º lugar 

10% 10% 
17º lugar 
18º lugar 

19º lugar 

20º lugar 

21º lugar em diante 5% 5% 
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Quaisquer casos omissos neste edital serão julgados e definidos pela 

direção do Centro Educacional Pereira Rocha. 

 

Caso encontre dificuldade ou tenha alguma dúvida, entre em 

contato: (21)3716-0303, WhatsApp (21)96490-8087 ou                                    

e-mail: pereirarocha@pereirarocha.com.br 

 

 
O que você aprende aqui é uma conquista para a vida toda! 

 
 

mailto:pereirarocha@pereirarocha.com.br

