Concurso de Bolsas 2019
Senhores Pais e Responsáveis,
Comunicamos que o Processo Seletivo para bolsista do Colégio Mais para o ano letivo de 2019
está aberto a partir desta data, contando com vagas para novos alunos nas turmas do 6º ao 9º
anos do Ensino Fundamental e da 1ª a 2ª séries do Ensino Médio.
1. Descrição do processo
O processo seletivo para 2019 será composto de:
 Prova escrita: Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Matemática e Redação.
Serão ofertadas bolsas de estudo de até 100% de desconto para seguintes turmas e nas
seguintes quantidades:

NOTA: Será ofertada 1 (uma) bolsa de estudos de 100% para o candidato que obtiver o melhor
desempenho em todo o Processo Seletivo.
 Matrícula e materiais bem como demais taxas e despesas, são de responsabilidade dos
responsáveis financeiros.
 O aluno vencedor da bolsa de 100%, devidamente matriculado, terá descontos
concedidos nas mensalidades durante o corrente ano letivo.
 Ressalta-se que, para se manter com a bolsa de estudos para os demais anos em que
permanecer no Colégio Mais, o estudante deverá ter postura e notas exemplares.

A lista de aprovados será divulgada na sede do Colégio Mais, juntamente com um informativo com
todos os esclarecimentos sobre a matrícula. Para garantir sua vaga, o candidato aprovado
deve ser matriculado seguindo todas as orientações e prazos previstos neste informativo.
Os candidatos aprovados acompanhados de pelo menos um de seus pais ou responsáveis
deverão participar de uma reunião pedagógica que visa apresentar a escola sob os seus diversos
aspectos e promover um alinhamento de expectativas entre escola, família e aluno.
1.1. Unidade do Colégio Mais
Todo o processo seletivo e de matrícula deve ser conduzido na sede colégio.

Colégio Mais
Ensino Fundamental e Médio
Rua Sete de Setembro, 2051, 38 – Centro – Luz/MG
Tel.: 3421-9448
Inscrições
2.1. Local, datas e horários
Local: Sede do Colégio Mais para preenchimento da inscrição.
Data: 17/9/2018 a 22/10/2018
Horário: 2ª à 6ª-feira: 7h às 11h e 13h às 17h.
2.2. Documentação
•
•

Ficha de Matrícula completamente preenchida e assinada pelo responsável.
Xerox do boletim escolar

2.2. Taxa de inscrição
A taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez reais) e não está sujeita a devolução.
O não pagamento da taxa de inscrição implicará a eliminação do candidato.

3. Local, horário e data das provas
Série

Horário

Local e data

Ensino Fundamental

8h às 11h

Colégio Mais – 27/10/18

Ensino Médio

13h às 16h

Colégio Mais – 27/10/18

4. Para fazer as provas
O aluno deverá:
•
•

Portar carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto.
Ter caneta, lápis ou lapiseira, borracha, régua e apontador (caso use lápis).

Observações:
•
Não será permitido o uso de máquina de calcular ou similares, nem o acesso a
qualquer fonte de consulta.
•
O candidato não deve levar bolsas, mochilas ou aparelhos eletrônicos (como celulares,
mp3 e outros), pois não lhe será permitido fazer a prova estando de posse de objetos que
não aqueles necessários à execução dela, especificados no item 4 deste edital.

5. Divulgação do resultado
O resultado será divulgado na sede do Colégio Mais, de acordo com o descrito a seguir:
•

Provas realizadas dia 27/10/18 divulgação até o dia 19/11/18.

6. Prova escrita
Consistirá de quatro avaliações compostas por questões objetivas de Conhecimentos Gerais,
Língua Portuguesa, Matemática e uma Redação, de acordo com os conteúdos discriminados nos
itens 6.1, 6.2 e 6.3.
6.1. Língua Portuguesa
Os tópicos gramaticais exigidos para cada série são:
6º ano – Ensino Fundamental
Fonética
• Dígrafo e encontro
consonantal
• Encontros vocálicos
• Divisão silábica
•
Sílaba átona e tônica

Ortografia
• Uso da letra H
• Emprego das letras S e
Z
• Emprego do J e do G
• Emprego do X e do CH
• Uso dos porquês

Acentuação
•
Oxítonas
Monossílabos tônicos
• Paroxítonas
• Proparoxítonas

7º ano – Ensino Fundamental
• Todos os itens descritos para a série anterior
Classes de palavras
•
Classes variáveis: substantivo, adjetivo / locução adjetiva, artigo, numeral, pronome e verbo
• Determinante / determinado
8ºano – Ensino Fundamental
• Todos os itens descritos para as séries anteriores
Classes de palavras
•
Classes variáveis: todas
•
Classes invariáveis: todas
9º ano – Ensino Fundamental
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores

•
•
•
•

Termos da oração (sintaxe)
Sujeito / predicado
Termos ligados ao verbo
Termos ligados ao nome

1ª série – Ensino Médio
•
•
•
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores
Regência verbal e nominal
Crase
Concordância verbal e nominal

2ª série – Ensino Médio
• Todos os itens descritos para as séries anteriores
Sintaxe do período composto
•
Coordenação
•
Subordinação
3ª série – Ensino Médio
• Todos os itens descritos para as séries anteriores

6.2. Matemática
Os tópicos exigidos para cada série são:
6º ano – Ensino Fundamental
•
•
•
•
•
•
•

Números naturais: as quatro operações, incluindo divisão não exata
Frações: adição e subtração, comparação e cálculo de frações de quantidade
Números decimais: adição, subtração e comparação
Medidas de comprimento: metro, centímetro, milímetro e quilômetro e cálculo de perímetro
Medidas de tempo: segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano
Medidas de massa: grama, miligrama, quilograma e tonelada
Medidas de capacidade: litro e mililitro

7º ano – Ensino Fundamental
•

Todos os itens descritos para a série anterior

• Frações: as quatro operações, tipos de frações, números mistos e frações equivalentes
• Números decimais: as quatro operações, incluindo divisão com quociente decimal
• Porcentagem: cálculo de porcentagem, conversão de fração em porcentagem e porcentagem
na forma decimal
• Medidas de tempo, massa e comprimento: unidades, transformação de unidades, adição e
subtração
• Medidas de áreas: metro quadrado e centímetro quadrado
•
Geometria plana: perímetro e área de quadrados, retângulos e triângulos
• Divisibilidade, números primos, múltiplos e divisores, decomposição em fatores primos, MMC
e MDC
8º ano – Ensino Fundamental
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores

• Medidas de área e volume: unidades, múltiplos e submúltiplos, transformação de unidades,
adição e subtração
• Potenciação e radiciação
• Geometria plana: conceito, classificação, unidades de medida e operações com ângulos,
perímetro e área de triângulos e quadriláteros
9º ano – Ensino Fundamental
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores

•
Razões e proporções, regra de três simples e composta, porcentagem e juros
• Cálculo de expressões numéricas, fatoração e produtos notáveis e simplificação de
expressões algébricas
Resolução de equações do 1º grau
• Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau
• Geometria plana: estudo completo dos triângulos – classificação, pontos notáveis, semelhança e
congruência
1ª série – Ensino Médio
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores

• Geometria plana: polígonos, círculo e circunferência, Teorema de Tales, semelhança de
triângulos, relações métricas e razões trigonométricas no triângulo retângulo, perímetro e área
de figuras planas
• Racionalização de denominadores
• Conjuntos e funções: conceitos e propriedades
• Estudo completo das seguintes funções: polinomial de 1º e 2º graus (gráficos, determinação
das raízes, análise de sinal e resolução de equações, inequações e sistemas)
2ª série – Ensino Médio
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores

• Estudo completo das seguintes funções: modular, exponencial, logarítmica (gráficos,
determinação das raízes, análise de sinal e resolução de equações e inequações e sistemas)
3ª série – Ensino Médio
•

Todos os itens descritos para as séries anteriores

•
•
•
•
•

Estudo completo das funções trigonométricas
Sequências e progressões aritméticas e geométricas
Matrizes, determinantes e sistemas lineares
Análise combinatória
Geometria espacial

6.3 Conhecimentos Gerais
Temas atuais trabalhado em outras áreas do saber.
• Revistas e jornais de circulação nacional
7. Horário das aulas

• Ensino Fundamental – 6º ao 8º anos: aulas no período vespertino de segunda a sexta, e
mais 3(três) aulas em uma manhã por semana.
• Ensino Fundamental – 9º ano: aulas no período matutino de segunda a sexta, e mais 3 (três)
em uma tarde por semana.
• Ensino Médio: aulas de segunda a sexta-feira no período matutino, além de aulas
distribuídas em duas tardes.
Todos os alunos voltarão uma vez por semana, em horário contraturno para avaliações.

8. Matrículas
As matrículas estarão abertas a partir de 19/11/18. O Colégio Mais abre a campanha de matrícula
com 50% de desconto até o dia 20/12/18, com pagamento à vista.
Observação:
A matrícula refere-se ao valor de uma mensalidade.
8.1 Documentação necessária
DOCUMENTO

AUTENTICIDADE

RG

Cópia

CPF

Cópia

Comprovante de endereço

Cópia

Contrato de prestação de
serviços e fornecimento
de materiais, preenchido e
assinado em duas vias
Declaração de transferência
Histórico escolar

PESSOA
Responsável
Financeiro e Aluno
Responsável
Financeiro e Aluno
Responsável
Financeiro

Original

Responsável
Financeiro

Original
Original

Aluno
Aluno

É muito importante que os pais ou responsáveis estejam atentos a todas as
observações constantes deste item, pois a não apresentação de qualquer documento solicitado ou
o não atendimento às orientações ora relacionadas implicam a não efetivação da matrícula,
podendo o aluno perder, inclusive, o direito à vaga caso o prazo para tal efetivação expire.
Para maiores informações, entre em contato por colegiomaisluz@gmail.com

Luz, 17 de setembro de 2019.

Equipe Pedagógica do Colégio Mais

