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Prezados Alunos, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

Está aberta a temporada do Programa de Bonificação por Mérito Acadêmico. O principal objetivo do programa é 
incentivar os estudantes aos estudos e dedicação às aulas, atividades e avaliações.  

A participação é oferecida a todos os estudantes do 9º ano, matriculados no Certus. O critério de seleção/oferta das 
bolsas, poderá se dar de duas maneiras: usando a Média Anual, conquistada no decorrer dos trimestres e por meio da nota 
obtida na Prova de Mérito Acadêmico, que será realizada, no dia 28 de setembro às 14h30. Sempre considerando a maior média 
obtida. 

No caso da utilização da Média Anual, será feita uma análise do rendimento escolar do aluno no ano de 2017 e com a 
possibilidade de descontos variam de 30% a 100% no valor da mensalidade da 1ª série do Ensino Médio em 2018, conforme 
tabela abaixo: 

Média da Nota por Mérito Acadêmico Porcentagem de desconto 

6.0 a 6.9 30% 
7.0 a 7.9 50% 
8.0 a 8.9 70% 
9.0 a 10.0 100% 

 
Neste caso, são consideradas as médias anuais conquistadas nas seguintes disciplinas: Português, Matemática, 

História, Geografia e Ciências. É feita uma média aritmética simples, como segue: 
 

NMA= Média Port. + Média Mat. + Média Hist. + Média Geo + Média Ciên. 
6 

Na Prova de Mérito Acadêmico, a porcentagem de desconto será oferecida de acordo com a nota total da prova. As 
disciplinas da avaliação serão as mesmas utilizadas para a composição da Média Por Mérito Acadêmico e as questões 
abrangem o conteúdo do 9º ano.  
 

Média da Prova Porcentagem de desconto 

6.0 a 6.9 30% 
7.0 a 7.9 50% 
8.0 a 8.9 70% 
9.0 a 10.0 100% 

 
A direção pedagógica considera sempre o critério de avaliação em que o estudante alcance o maior percentual de 

desconto. 
 
IMPORTANTE:  
 

 Entrarão no programa somente famílias adimplentes. 
 Para receber o benefício, o responsável deverá efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado pela direção da escola 

(este prazo será informado na comunicação do percentual de bolsa conquistado). 
 O percentual da bonificação não incide sobre o valor do material didático. 

 
Contamos com o incentivo e colaboração dos pais. Esse é mais um serviço do Colégio Certus em busca de excelência 

acadêmica e incentivo aos estudos. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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