COLÉGIO NEOLATINO
“ PROVÃO 2019”
DATA:

10 de novembro de 2018

HORÁRIO: das 8 às 12 horas
PÚBLICO ALVO: 6º ano do Fundamental a 2ª série do Médio
OBJETIVO DO PROVÃO 2.019:


Este visa à concessão de descontos nas mensalidades do ano letivo de 2019, para os

alunos do 6º ano do Fundamental a 2ª série do Médio.
INSCRIÇÃO:


A inscrição será feita mediante o preenchimento de uma ficha na Secretaria da

Escola. Este Provão valerá como “teste”, no caso de alunos novos, e será isento de taxa
somente para nossos alunos. Para alunos novos a taxa é de R$ 50,00 que será descontada
posteriormente da Matrícula.


A simples inscrição não garante vaga na série ingressante.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO:


Os candidatos deverão se apresentar com 15 minutos de antecedência, munidos do

RG original, caneta azul, lápis e borracha. Para atraso a tolerância será de 15 minutos.


Não será permitido o porte/uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e de

comunicação, durante a realização da prova.


O candidato que estiver portando celular deverá desligá-lo e guardá-lo antes do início

da prova para evitar o incômodo aos demais.


O PROVÃO para o ENSINO FUNDAMENTAL será composto de 40 questões de

múltipla escolha e Redação.


O PROVÃO para o ENSINO MÉDIO será composto de 50 questões de múltipla

escolha e Redação.


O desconto será válido para as séries a serem cursadas em 2019 e a manutenção

deste desconto, nas séries subsequentes, dependerá do desempenho do classificado em
apresentar a média em cada disciplina (todos os bimestres), durante o ano letivo e a
assiduidade no pagamento das parcelas. Está reservado à escola o direito de revisão do
desconto concedido em situações específicas, especialmente no que diz respeito ao
aproveitamento insuficiente, eventual reprovação e questões disciplinares.


Para usufruir do benefício adquirido com o PROVÃO, o candidato deverá efetivar sua

matrícula para o ano letivo de 2019, até o dia 30/11/2018, impreterivelmente.


Os percentuais de descontos são pessoais, intransferíveis, não cumulativos e serão

aplicados, somente ao Curso Regular. Quaisquer outras despesas durante o ano letivo ficarão
integralmente a cargo do responsável financeiro do aluno, como por exemplo: uniforme

escolar, material didático, transporte escolar, taxas de excursões, saídas pedagógicas, 2ª
chamada, cursos extras etc.


Os descontos não serão aplicados sobre o valor da matrícula, a qual deverá ser paga

em sua integralidade, de acordo com o valor contratualmente previsto, aplicando-se o
desconto, somente nas demais parcelas de mensalidade.


O desconto deixará de ser aplicado se houver atraso no pagamento da mensalidade.

Se houver acúmulo de 2 (duas) parcelas consecutivas o desconto será automaticamente
cancelado.


Por se tratar de um Programa “promocional”, não será deferido qualquer pedido de

Revisão, ou vista de prova, nem recurso de qualquer natureza. Sendo assim, fica entendido
que os descontos não são cumulativos.
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS:


A partir de 14 de novembro de 2018 os resultados estarão à disposição na

Secretaria da Escola.

