Regulamento - Projeto Novas Conquistas


As inscrições deverão ser feitas até 23/11/2016, às 23h59 min, no site do Colégio Lacordaire:
www.colegiolacordaire.com.br



Serão concedidas 02 (duas) bolsas integrais em cada um dos segmentos – Ensino Fundamental
II e Ensino Médio. Serão selecionados os alunos inscritos que comprovarem potencial cognitivo
acima da média nos testes de proficiência, além de demonstrarem sintonia com os valores
institucionais;



A aplicação dos testes será feita no dia 26 de novembro de 2016, às 14 horas, na sede do
Colégio Lacordaire (Rua Antônio Milena, 1751 – Campos Elíseos – Ribeirão Preto/ SP);



O preenchimento das vagas será determinado pela classificação nos testes e mediante a
comprovação de renda da família que deverá ser igual ou inferior a meio salário mínimo por
pessoa;



Será necessária a comprovação – através da declaração de escolaridade – que o aluno é
proveniente de escola pública ou bolsista integral em escola particular;



No caso de mais de dois candidatos serem classificados, a escolha será determinada pelo
Diretor, o Orientador Educacional e Coordenador do segmento, após entrevista com as famílias;



A entrevista com as famílias será agendada somente com os candidatos selecionados, após os
testes;



O Colégio Lacordaire se reserva no direito de selecionar outros alunos para a vaga no caso do
não cumprimento da comprovação de renda constante neste regulamento;



O resultado será divulgado no dia 02 de dezembro de 2016 após às 18h00;



O aluno classificado poderá se inscrever nas atividades complementares que o Colégio oferece
para o segmento, como Escolinhas de Esportes, Dança, Oficinas de Música, Gastronomia,
Fotografia, etc.



O material didático e o uniforme, assim como despesas com alimentação, transporte,
excursões, serão arcadas pelas famílias;



A bolsa será mantida até o 3º ano do Ensino Médio, desde que o aluno obtenha média geral
acima de 8 (oito), em todos os componentes curriculares e cumpra as normas e regras
regimentais.

