
 
 
 

Regulamento para Prova de Bolsa do Colégio Português de São Paulo 
para 2021 

 

1. Processo Seletivo:  

• O Processo Seletivo para Prova de Bolsa do Colégio Português de São Paulo será  
on-line,  por meio da  Plataforma FORMS - TEAMS constituído de provas 
objetivas de Matemática, de Língua Portuguesa e Redação, no dia 16 de Outubro 
de 2020, das 13h às 16h. 

 

2. A quem se destina os descontos dessa Prova de Bolsa? 

•  Os descontos da Prova de Bolsa do Colégio Português de São Paulo serão 

destinados aos  alunos interessados em se matricular no Ensino Fundamental  do 

3º ao 9º anos e no Ensino Médio da 1ª à 3ª séries do Ensino Médio. 

 

3. Como participar? 

• Faça sua inscrição através do site do Colégio Português de São Paulo até o dia 

15.10.2020: https://www.colegioportugues.com.br 

• Preencha o cadastro inicial com os dados do candidato (todos os campos são 

obrigatórios). 

• Não serão cobradas taxas de inscrição para participar desse processo seletivo.   

• Ao concluir o cadastro, o candidato receberá um e-mail com informações de acessos, 

que será encaminhado ao e-mail cadastrado. 

4. Das Provas: 

• O candidato deverá entrar na plataforma FORMS – TEAMS,  com antecedência 

mínima de 15 (quinze) minutos antes do  início da prova. 

• É passível de eliminação o candidato que tentar se comunicar, durante a 

realização da Prova, com outros candidatos. No caso de suspeita de fraude, o 

candidato terá as imagens das provas analisadas. Caso a fraude seja confirmada, 

a prova e o desconto serão cancelados e a Instituição se reserva o direito de 

bloquear a matrícula. 



 
 
• As provas constarão de questões objetivas de Matemática, de Língua 

Portuguesa que contemplarão 10 (dez) questões cada uma delas, com valores iguais 

a 1,0 (um) ponto, totalizando 10,0  (dez) pontos para cada prova e uma Redação, 

com valor de zero a dez. As questões serão de múltipla escolha.  

• Os conteúdos solicitados nas provas serão relativos aos anos ou séries 

anteriores aos anos ou séries pretendidos (as) para 2021. 

• Não haverá, sob  pretexto algum, segunda chamada para as provas, bem como 

a aplicação delas fora do horário, da data e do local pré-determinado (Plataforma 

FORMS - TEAMS).  

• Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de comparecer à 

prova, ainda que por motivo de força maior. 

• Não haverá revisão de Provas. 

 

 5. Das Bolsas de Estudo: 

• Serão destinadas Bolsas de Estudo de até 100%, válidas para as mensalidades do 

ano letivo de 2021.   

• As bolsas não serão aplicadas sobre o valor da matrícula, o qual deve ser efetuado 
em sua íntegra, no ato da mesma. 

 
6. Das disposições Gerais: 
 
• Só poderão se inscrever para a Prova de Bolsa os alunos não matriculados no 

ano letivo 2020, no Colégio Português de São Paulo, e que concluirão no 

presente ano letivo o ano ou a série anterior ao desejado.  

• Os resultados da Prova de Bolsa serão válidos para o ano letivo de 2021, sendo a 

matrícula, condicionada à documentação que comprove a aprovação na série 

anterior. 

• Todos os candidatos classificados deverão efetuar suas matrículas até o dia 

09/11/2020 para garantir o percentual conquistado. 

• Os percentuais obtidos serão sempre calculados em cima do valor integral da 

mensalidade. 

• Não serão acumulativos com outros descontos.  Será concedido somente o 



 
 

desconto obtido pela Bolsa de Estudo. 

• Só terão direito ao percentual conquistado as mensalidades pagas até o 

vencimento. 

• Em caso de inadimplência relativa à mensalidade, a bolsa será rescindida.  

• As bolsas de estudos conquistadas ficam condicionadas ao desempenho, 

frequência e disciplina do aluno. Para tanto, o  aluno deverá: 

• Manter suas médias trimestrais acima de 6,0, com bom 

desempenho em todas as atividades pedagógicas oferecidas pelo 

Colégio.  

• Manter conduta irreparável em relação ao seu comportamento, 

não podendo ser suspenso e/ou apresentar ocorrências disciplinares 

graves. 

• Manter-se em sala, durante o período escolar, não podendo ser 

excluído das aulas.  

• Do resultado da Prova de Bolsa não caberá recurso de qualquer natureza. 
 
• Todos os casos omissos a este regulamento serão avaliados e decididos pela 

Direção da Instituição. 
 

7. Dados de Acesso: 
 
Vamos utilizar a ferramenta “Microsoft Teams” e para facilitar o acesso à prova on-line, 

criamos um e-mail para cada candidato. Esse e-mail terá o seguinte padrão: 

• “ Primeiro nome”, “Dia do nascimento (dois dígitos)”, ”Mês do nascimento” 
(dois dígitos) @alunocolegioportugues.com.br 

 (Exemplo: Jair de Almeida Junior nasceu dia 09/06/2008 o e-mail será:  
jair.09.06@alunocolegioportugues.com.br)  
Senha: Estudante@123 
 

• Entre no link 365.lusofona.com.br e acesse utilizando o e-mail e senha citados 
acima 

• Altere a senha padrão 
• Faça o download do Aplicativo Microsoft Teams no computador 

https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app 
• Abra a ferramenta Microsoft Teams e faça o login utilizando o e-mail e a 

senha citados acima 



 
 

• Clique em Equipes 
• Entre na equipe de Prova de Bolsa 
• Clique no link e responda a prova 

 
 
Obs.:  - O material didático utilizado em cada ano/ série não está incluído na Bolsa de 
Estudos, as quais serão, exclusivamente, para prestação de serviços 
educacionais previsto na carga horária constante na matriz curricular do Projeto 
Político Pedagógico do Colégio Português de São Paulo, ou seja, não inclui o 
fornecimento de material didático, taxa de matrícula, cursos extras ou qualquer 
outro evento no decorrer do ano. 
 

Desejamos a todos boa prova! 
 

Cotia, 22 de Setembro de 2020 

 
                        
António Montenegro Fiuza                                                Aparecida Maria Clapis de Paula 

Diretor Geral do Grupo Lusófona no Brasil                     Diretora Pedagógica 

 

 

 

 

 


