
 

 
 
 

Portaria no. 02/2018 
Dispõe sobre o II Concurso de 
Bolsas do Colégio Toledo para o 
ano de 2019 

O diretor geral do Colégio Toledo, no uso de suas atribuições, resolve: 
 

DO CONCURSO 
Art.1º - O II Concurso de Bolsas do Colégio Toledo para o ano de 2019 será regido pela presente 
Portaria. 
Art.2º – O II Concurso de Bolsas objetiva oferecer descontos diferenciados a estudantes 
classificados em função do desempenho obtido em prova, de modo a ampliar as possibilidades 
de acesso ao Colégio Toledo. 

DAS INSCRIÇÕES 
Art.3º - Podem se inscrever para o II Concurso de Bolsas do Colégio Toledo candidatos que 
estejam matriculados no 9º (nono) ano ou que concluíram o Ensino Fundamental e/ou estejam 
cursando o Ensino Médio em escolas públicas e privadas. 
Parágrafo 1º - Fica vedada a inscrição e participação de alunos regularmente matriculados no 
Colégio Toledo. 
Parágrafo 2º - Aos alunos do Colégio Toledo aplicam-se outras modalidades de bolsa definidas 
na política de atendimento da instituição, a ser regulamentada. 
Art.4º – Os interessados em participar do Concurso e Bolsas deverão acessar o site do Colégio 
Toledo, no endereço www.colegiotoledo.com.br , e efetuar a inscrição, ou na secretaria do 
Colégio. 
Parágrafo Único – A inscrição para o Concurso de Bolsas é gratuita e ocorrerá no período de 
03/12/2018 a 17/12/2018. 
 

DAS BOLSAS E DESCONTOS 
Art.5º – As Bolsas a serem oferecidas no II Concurso serão dadas sob forma de desconto nas 
mensalidades, na seguinte conformidade: 
 
I – 1º ano do Ensino Médio: 
Do 1º ao 10º colocados na classificação geral: 50% 
Do 11º ao 15º colocados na classificação geral: 40% 
Do 16º ao 20º colocados na classificação geral: 30% 
 
II – 2º ano do Ensino Médio: 
 
Do 1º ao 5º colocados na classificação geral: 50% 
Do 6º ao 10º colocados na classificação geral: 40% 
Do 10º ao 15º colocados na classificação geral: 30% 
 
III – 3º ano do Ensino Médio: 
 
Do 1º ao 5º colocados na classificação geral: 50% 
Do 6º ao 10º colocados na classificação geral: 40% 
Do 10º ao 15º colocados na classificação geral: 30% 
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Parágrafo 1º - O percentual de desconto não incide sobre o valor do material didático e outras 
taxas.   
 
 
Parágrafo 2º - O percentual de desconto obtido pelo candidato será mantido durante todo o 
período em que estiver matriculado no Colégio Toledo, atendidas as seguintes condições: 
 
I – Manutenção de média bimestral geral equivalente a 70% de aproveitamento; 
II – Frequência mínima exigida por Lei; 
III – Aprovação em todas as disciplinas; 
III – Pagamento das mensalidades ou taxas de material escolar até a data do vencimento. 
 

DAS PROVAS 
Art.6º - O Concurso de Bolsas contará com prova objetiva composta de questões, conforme a 
tabela abaixo: 

1ª SÉRIE DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

Língua Portuguesa  5 questões 

Matemática  5 questões 

Língua Inglesa  5 questões 

História  5 questões 

Geografia  5 questões 

Ciências  5 questões 

 

2ª SÉRIE 
 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

Língua Portuguesa  6 questões 

Matemática  5 questões 

Língua Inglesa  2 questões 

História  2 questões 

Geografia  2 questões 

Biologia 2 questões 

Física 3 questões 

Sociologia 1 questão 

Química 3 questões 

Filosofia 1 questão 

Espanhol 2 questões 

Educação Física 1 questão 

 

3ª SÉRIE 
 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE 
QUESTÕES 

Língua Portuguesa  6 questões 

Matemática  5 questões 

Língua Inglesa  2 questões 

História  2 questões 

Geografia  2 questões 

Biologia 2 questões 



 

Física 3 questões 

Sociologia 1 questão 

Química 3 questões 

Filosofia 1 questão 

Espanhol 2 questões 

Educação Física 1 questão 

 
 
 Art.7º - Os conteúdos das provas serão distribuídos de acordo com aqueles presentes nos anos 
cursados pelos candidatos em 2018. 
Art.8º - As provas serão realizadas no dia 18/12/2018 no horário das 14h30 às 17h30 nas 
dependências do Colégio Toledo. 
 

DO RESULTADO 
Art.9º – O resultado do Concurso de Bolsas será divulgado no dia 20/12/2018 no site do Colégio 
Toledo. 
Art.10º – O resultado é individual, de modo que cada candidato terá acesso apenas a seu 
desempenho na prova. 
Art.11º - O percentual de desconto conquistado pelo candidato será garantido até o prazo final 
de matrícula, dia 04/01/2019. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art.12º - Os descontos pelo desempenho no presente concurso serão concedidos sobre a tabela 
de valores contratuais e válidos apenas para os que efetivarem a matrícula no prazo 
determinado. 
Art.13º – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação da presente Portaria serão 
dirimidas pela equipe gestoras do Colégio Toledo. 
 
 
 
     BRUNO TOLEDO 
        Diretor Geral 


