Concurso de Bolsas 2021
REGULAMENTO
INSCRIÇÕES
As inscrições para o Concurso de Bolsas 2021 poderão ser feitas até o dia 02/12/2020, quartafeira das seguintes formas.
- on-line, através do nosso site (www.luizrosa.com.br);
- presencialmente, em nosso atendimento, no horário das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.
Neste caso, o candidato deverá apresentar o RG ou Certidão de Nascimento.
No momento da inscrição os candidatos escolherão uma opção de horário, dentre as oferecidas,
para participar do concurso de bolsas 2021.
Poderão participar candidatos que iniciarão os estudos no Ensino Médio e Ensino Profissionalizante
concomitantemente e, também, os que iniciarão os estudos no 6º ano do Ensino Fundamental em
nossa Escola no período diurno de 2021.
O CONCURSO
Será realizado no dia 03 de dezembro de 2020, de forma on-line. E
consistirá de uma redação que será produzida e enviada pelos candidatos
e a análise do histórico de conceitos/notas de 2019.
Cada candidato deve escolher apenas uma opção de horário no momento
da inscrição.
03/12/2020
Quinta
15h
18h30

A REDAÇÃO
No dia seguinte à inscrição, o candidato receberá um e-mail com orientações sobre a redação e
um link para acessar o tema no dia e horário escolhidos por ele. Esse link ficará disponível apenas
no horário definido para a execução do concurso.
A redação poderá ser feita das seguintes formas:
- diretamente no computador, usando um programa de edição de textos como, por exemplo, MSWord, Wordpad ou Documentos do Google;
- redigida à mão e digitalizada, por scanner ou foto.
A
redação
finalizada deve
ser enviada,
como
anexo,
em
um
e-mail
para
concurso@luizrosa.com.br, no máximo, 1h30 (uma hora e meia) após a liberação do link com o
tema.
HISTÓRICO DE NOTAS/CONCEITOS 2019
O histórico de conceitos/notas de 2019 do candidato deve ser digitalizado e enviado, como anexo,
em um e-mail para concurso@luizrosa.com.br.

RESULTADO
O resultado será divulgado através do nosso site ou na secretaria da Escola no horário das 8h às
17h, a partir de 08/12/2020, terça-feira.
DESCONTO DE BOLSA
Nosso concurso de bolsas difere dos demais por não definirmos o número de bolsas que serão
oferecidas. O benefício de cada um (0% a 60%) é proporcional à pontuação obtida pelo
participante na redação e na análise do histórico de conceitos/notas de 2019.
O desconto obtido no concurso será válido até a conclusão do nível de ensino (Ensino Fundamental
ou Ensino Médio + Técnico) em que o estudante entrar em nossa Escola, condicionado às normas
do Manual do Bolsista que será entregue no momento da matrícula.
O desconto de Bolsa de Estudo obtido não é aplicável a quaisquer outros serviços, taxas ou
materiais escolares e/ou didáticos e não é cumulativo a qualquer outro desconto.
MATRÍCULA
Para ter direito à bolsa obtida, o candidato deverá fazer matrícula na secretaria da Escola no
horário das 8h às 17h, antes do início do período letivo 2021, desde que haja vaga na
série/curso/período desejado.
ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA
- No horário escolhido para participação no concurso, os candidatos deverão acessar o link,
enviado anteriormente por e-mail, para ler a proposta de redação.
- A redação deverá ser produzida e enviada para a Escola em até 1h30 (uma hora e meia) após
a ativação do link da redação.
CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
A redação será corrigida e pontuada de acordo com os critérios abaixo. Essa pontuação será
somada à pontuação obtida na análise do histórico de conceitos/notas 2019 para resultar no
percentual de desconto de bolsa a ser aplicado nas parcelas da anuidade.
Critérios
Construção do texto com introdução, desenvolvimento e conclusão
Clareza e coerência na mensagem
Gramática
Texto com, no mínimo, 20 linhas (se digital, todas as margens com 3 cm,
fonte Arial, tamanho 12)
Redação própria – texto inédito e criativo
Pertinência ao tema

