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  EDITAL PROVA DE BOLSA 2020  
 

Parabéns! Você acaba de dar um grande passo para realizar seus SONHOS. A Prova de Bolsa do NOTA 10 Rede de 

Ensino oferece descontos na anuidade quando da efetivação da matrícula, uma vantagem para aqueles que realmente 

acreditam em nossa cultura de excelência acadêmica. 

 
Por meio da Prova de Bolsa, os alunos podem ingressar nas nossas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental até as 

turmas de Pré-Vestibular. 

 
Para os alunos do Ensino Infantil, do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, não há a realização de provas, solicita-se aos 

pais que compareçam no dia da prova para que possam conhecer a proposta. Procuramos oferecer a todos a oportuni- 

dade de ingressar em uma das mais importantes Redes de ensino do Brasil – ELEVA Educação. 

 
Sabemos que todas as possibilidades no futuro dependem das nossas escolhas e que buscar conhecer as informações 

relevantes para a "tomada de decisão" é muito importante para o sucesso. 
 

  SONHE - ACREDITE - REALIZE  
 

É imprescindível o planejamento acadêmico na vida de cada estudante, a superação de concorridos processos seletivos 

requer uma performance diferenciada da média, reúne elementos que exigem do estudante do Colégio Nota 10 uma 

GESTÃO DE SUCESSO. 

 
Nossa história de aprovações nos traz orgulho e atesta nossa excelência em oferecer um plano de curso completo, 

organizado e equilibrado, fortalecendo a necessidade do crescimento da autoestima junto com as competências 

cognitivas para um êxito completo. 

 
Acreditamos em todos os sonhos, nos sentimos desafiados em poder orientar e criar todas as condições necessárias 

para que nossos estudantes realizem os seus. Vibramos muito todos os anos, diante das conquistas que de algum 

modo ganhamos a oportunidade de facilitar. 

 
O NOTA 10 Rede de Ensino oferece: 

• Corpo de professores altamente especializado; 

• Assistência pedagógica e atividades motivacionais; 

• Salas de aula com ar-condicionado e instalações com amplo conforto; 

• Ambiente saudável e acolhedor; 

• Coordenação atuante e receptiva; 

• Utilização de recursos tecnológicos de última geração - PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA; 

• Simulados que estão alinhados com a exigência do ENEM; 

• Simulados orientados no modelo UFMS/UFGD; 

• Material didático atualizado e de alta qualidade; 

• Orientação para as escolhas. 

 
Com estes e outros diferenciais, o NOTA 10 Rede de Ensino oferece aos seus estudantes apoio para o desenvolvimento 

pleno de seu trabalho escolar a favor de experiências de sucesso. 

Este manual contém todas as orientações necessárias a respeito da Prova de Bolsa. Leia-o com muita atenção. 
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  INSCRIÇÕES  
 

1. Sobre as Inscrições: O NOTA 10 Rede de Ensino oferece várias datas para realização da Prova de Bolsa, com perío- 

dos de inscrição específicos, que devem ocorrer através do site http://www.colegionota10.com.br; 

2. Ao se inscrever na Prova de Bolsa, o candidato e/ou responsável assumem a concordância com o estabelecido neste 

manual. 

3. O candidato só pode se inscrever em apenas UMA Prova de Bolsa para o ano letivo em questão, em cada turma. Em 

caso de duplicidade de inscrição, será considerado o resultado obtido na primeira participação. 

4. Atuais alunos do NOTA 10 Rede de Ensino NÃO PODEM fazer a Prova de Bolsa. 

5. Os candidatos concorrerão a bolsas que irão variar de 5% a 100% dependendo de seu desempenho e das vagas 

disponíveis em cada unidade. Em caso de encerramento de vagas em determinadas turmas, o NOTA 10 Rede de 

Ensino pode fechar as inscrições para as mesmas. 

As regras deste edital são válidas para o ano letivo de 2020 e as provas terão início às 9h com duração de 4 horas 

incluido tempo de prova e da palestra. As avaliações são baseadas no conteúdo da série anterior àquela que o estudante 

concor- rerá à bolsa, distribuídas da seguinte forma: 

 
a. 3º ano do fundamental I – 10 questões de matemática e 10 de Língua Portuguesa; 

b. 4º e 5º ano do fundamental I – 10 questões de matemática, 10 Língua Portuguesa; 

c. 6º ao 9º ano do fundamental II - 20 questões de matemática, 20 Língua Portuguesa; 

d. Ensino Médio - 20 questões de matemática, 20 questões de linguagens. 

e. Pré-Vestibular - baseadas no conteúdo do ENEM, são 60 questões de múltiplas escolhas, distribuídas da seguinte 

forma: 15 questões de matemática, 15 questões de linguagens, 15 de ciências da natureza e 15 de ciências humanas. 
 

 

  PROVA  

 
1. No dia da Prova de Bolsa, o candidato deve comparecer com meia hora de antecedência. 

2. O candidato deverá trazer um documento de identificação com foto. 

3. Para realização da prova, o candidato poderá utilizar lápis ou lapiseira e borracha. Para preenchimento do cartão 

resposta o candidato deve utilizar caneta esferográfica azul ou preta. 
 

4. A palestra com a prova terão duração de 4 (quatro) horas. 

5. Não é permitido, durante o período de realização da prova, sob pena de eliminação do concurso: 

a) Conversas entre alunos; 

b) Uso de anotações escritas ou impressas e consulta a livros; 

c) Uso de celulares, calculadoras, aparelhos sonoros (mp3, mp4, smartphones etc.); 

d) Uso de computadores portáteis, réguas, transferidores, compassos, esquadros ou qualquer equipamento que gere 

vantagem sobre outros candidatos. 

A inscrição na Prova de Bolsa não garante vaga nas turmas. Apenas a efetivação da matrícula em uma de nossas 

unidades, de acordo com as normas e procedimentos da instituição e até o limite de vagas estabelecido garante 

uma vaga na turma. 

Caso o cartão não seja preenchido com caneta esferográfica azul ou preta, da maneira correta (explicada pelo 

instrutor), a participação do candidato bem como seu resultado serão anulados. 
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Para os segmentos: Fundamental II, Médio e Pré-Vestibular. 

 
• Caso o cartão não seja preenchido com caneta esferográfica azul ou preta, da maneira correta (explicada pelo instru- 

tor), a participação do candidato bem como seu resultado serão anulados. O candidato deve assinar a lista de presença 

disponível na sala em que realizar a prova e o cartão resposta, para garantir o registro de sua presença na Prova de 

Bolsas. A falta destas assinaturas pode eliminar a participação do candidato no concurso. 

• O caderno de questões e o cartão resposta devem ser entregues ao fiscal ao final da prova. 

Não serão aceitos recursos de qualquer natureza para questões ou qualquer dos critérios de avaliação. 

 
  RESULTADO  

 
1. O resultado do concurso estará disponível na unidade do NOTA 10 onde o candidato fez a prova 5 (cinco) dias após 

a realização da mesma. 

2. O resultado é contabilizado exclusivamente a partir das marcações realizadas no cartão resposta. 

3. Somente o candidato ou seu responsável podem retirar pessoalmente o resultado na unidade em que a prova foi 
feita, munidos obrigatoriamente de documento oficial com foto. O resultado não será divulgado via internet ou 

telefone. 

4. Na retirada do resultado, o candidato ou seu responsável conhecerão o percentual de bolsa obtido. Além disso, será 

divulgado o horário das turmas e o início previsto das aulas. 

 
CONHEÇA AS UNIDADES PARTICIPANTES 

 
NOTA 10 UNIDADE GARÇAS I, II e III – 1ª, 2ª, 3ª série e Pré-vestibular; 

NOTA 10 UNIDADE FELIZ IDADE – Infantil 2 ao 9º ano do ensino fundamental II; 

NOTA 10 INTERNACIONAL UNIDADE DOURADOS I - 6º ano ao Pré-vestibular; 

NOTA 10 INTERNACIONAL UNIDADE DOURADOS II - infantil 3 ao 5º ano; 

NOTA 10 UNIDADE MARACAJU – infantil 1 ao Pré-vestibular. 

 
DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS BOLSAS 

 
As questões da prova possuem pesos iguais e a bolsa será dada de acordo com o desempenho do aluno e a quanti- 

dade de vagas disponíveis na turma. As bolsas serão válidas somente para o ano letivo de 2020, na unidade do 

NOTA 10 onde o candidato fez a prova. 

 
1. Em caso de mudança na opção de turma pelo candidato após a realização da prova, o mesmo ou seu responsável 

devem procurar a unidade em que a prova foi realizada, preenchendo requerimento à Direção para análise da situação. 

Neste caso, não há garantia de manutenção da bolsa conquistada. 
 

 

2. Seguindo critérios de sigilo e segurança, cada candidato conhecerá apenas o seu resultado. 

 
3. A bolsa refere-se exclusivamente ao valor da anuidade. Na ocasião da entrega do resultado, o candidato ou o 

responsável conhecerão as condições de pagamento de outros serviços/produtos como material didático, dependên- 

cias, projetos extracurriculares, apoio pedagógico, entre outros. 

Caso o candidato e/ou responsável identifiquem erro na inscrição para a prova antes da data de realização é 

necessário procurar a secretaria da unidade em que a prova será realizada para providenciar a correção. Tal 

procedimento deve ser feito antes da aplicação da Prova de Bolsas. 
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4. As bolsas são válidas dentro do prazo de matrícula, informado na entrega do resultado. Além desse prazo, as bolsas 

podem ser recalculadas ou invalidadas em função da quantidade de vagas disponíveis. 

 
5. As bolsas conquistadas são pessoais e intransferíveis, de modo que não podem ser repassadas para outro candidato. 

 
6. A bolsa conquistada não é cumulativa. 

 
7. Quaisquer casos omissos neste manual serão julgados e definidos pela direção do NOTA 10 Rede de Ensino. 

 
Desejamos a todos uma excelente prova! 


