
PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO POR MÉRITO ACADÊMICO 2018                                                                              06/08/2018 

9º ano do Ensino Fundamental II                                                                                                                                              Circular 138/2018 
 

Prezados Estudantes, Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

 

Lembramos sobre as oportunidades de Bonificação por Mérito Acadêmico, que são oferecidas anualmente a todos os estudantes 

matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Certus. O principal objetivo desta proposta é incentivá-los aos 

estudos e dedicação nas aulas, atividades e avaliações. 

 

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 2º semestre deste ano, sempre 

considerando a maior média obtida entre os estudantes. 

 

No caso da utilização da Média Anual, será feita uma análise do rendimento escolar do estudante no ano de 2018, possibilitando 

descontos – que variam de 20% a 100% – no valor das mensalidades da 1ª série do Ensino Médio em 2019, conforme tabela abaixo: 

 

Média da Nota por Mérito Acadêmico Porcentagem de desconto 

6.0 a 6.9 20% 

7.0 a 7.9 50% 

8.0 a 8.9 80% 

9.0 a 10.0 100% 

 

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

Geografia e Ciências (Física e Química). É feita uma média aritmética simples, como segue: 

 

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

5 

 

Já pela Prova de Mérito Acadêmico, a porcentagem de desconto será oferecida de acordo com o percentual de acertos na 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. 

 

Porcentagem de acerto Porcentual de desconto 

90 a 100% 100% de bolsa 

80 a 89% 80% de bolsa 

70 a 79% 50% de bolsa 

60 a 69% 20% de bolsa 

 

A direção pedagógica considera sempre o critério de avaliação em que o estudante alcançar o maior percentual de desconto. 

 

INSCRIÇÕES: para a Prova de Mérito Acadêmico, poderão ser feitas de 13/08/2018 até 12/09/2018, preferencialmente pelo e-

mail concurso@certus.pro.br, somente pelos pais ou responsáveis – informando dados para contato. A avaliação ocorrerá em 

18/09/2018, e os resultados serão divulgados em 09/10/2018. Todos os estudantes participam automaticamente do Programa 

de Bonificação pela Média Anual. 

 

IMPORTANTE: 

 Para receber o benefício, o responsável deverá efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado pela direção da escola, 

que será informado na comunicação do percentual de bolsa conquistado; 

 O percentual da bonificação não incide sobre o valor do material didático; 

 O benefício eventualmente obtido será válido para o ano de 2019, com redução de 10% a cada ano posterior; 

 Os descontos não são cumulativos com outras promoções ou acordos financeiros. Assim, caso o estudante já tenha 

alguma proposta de desconto nas mensalidades, a família deverá optar por apenas uma; 

 O regulamento do programa será enviado via app e estará disponível para consulta na secretaria do Colégio. 

 

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

excelência acadêmica e estímulo aos estudos. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus 
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