
BOLSÃO 6 - 2022

2º ano Fundamental
ao

Ensino Médio.

EDITAL

BOLSÃO 2022 NO CONTEXTO DA COVID-19

Considerações sobre a possibilidade de realização do Bolsão 2022/Exame Presencial.

As  definições  sobre  o  retorno  às  atividades  escolares  no  país  são  de  responsabilidade  dos  governos

municipal, estadual e federal. Tais decisões devem ser tomadas em conjunto e com base em análises consistentes

do contexto local. A possibilidade de realização do Bolsão (exame presencial) deve ser orientada por análises

epidemiológicas  que  indiquem  redução  contínua  de  novos  casos  de  Covid-19  e  redução  da  transmissão

comunitária da doença. Portando está data poderá ser alterada, com aviso prévio, de acordo com as autoridades

competentes.

Para a realização do exame presencial com segurança, realizaremos todos os protocolos atendendo todas

as exigências estabelecidas na Lei 8991/2020.

 Por medida de segurança as inscrições foram limitadas em 250 estudantes por horário. As turmas foram divi-

didas em grupos para garantir o distanciamento físico de 1m entre estudantes nas salas de aula e de, pelo me-

nos, 2m entre docente e estudantes.

 Realizaremos a limpeza e desinfecção das salas de aulas antes do exame e sempre que houver troca de turma.

 Preferencialmente usaremos os ventiladores, com portas e janelas abertas garantindo um ambiente bastante

arejado.

 Disponibilizaremos recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa

para a higienização das mãos na entrada.

 Realizaremos aferição da temperatura corporal, por meio de um termômetro digital infravermelho. Na situa-

ção em que a temperatura aferida for maior que 37,8ºC, a pessoa não deverá entrar em sala de aula. Será aco-

lhida na sala de isolamento para que sejam realizadas as orientações e contato com os responsáveis.



 Todos os trabalhadores e estudantes que estão com sinais e sintomas, doentes ou que tiveram contato direto

com uma pessoa com Covid-19 devem ficar em casa.

 Será obrigatório o preenchimento de questionário sobre sinais e sintomas para cada aluno e funcionário, ele-

trônico ou impresso e entregue preenchido na entrada.

 Limitaremos a entrada no ambiente interno da escola somente a alunos, professores e auxiliares. Pedimos a

compreensão dos responsáveis sobre essa necessidade de restrição. Manteremos o acesso dos pais à secretaria

e ao pátio de acolhimento (entre o portão 1 e 2). Orientamos que os pais priorizem o atendimento virtual.

 Todos devem respeitar o distanciamento físico dentro do espaço da escola. Com o intuito de organizar e facili-

tar o seu cumprimento, usaremos guias físicos, tais como marcação de fitas adesivas no piso, que evidenciem

as necessidades de distanciamento físico.

 Será obrigatório o uso de máscaras individuais, com recomendação de troca a cada 3 horas (máscaras não ci-

rúrgicas ou ‘de tecido’) ou a cada 4 horas (máscaras cirúrgicas).

1. OBJETIVOS:  

1.1-Favorecer, através de descontos nas mensalidades de 2022, os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de 

acordo com a sua aplicabilidade aos estudos.

1.2-Simular concursos com efeito de treinamento, para os quais todos os alunos devem estar preparados. 

1.3-Situar o aluno, pelo seu nível de aprendizado, com o intuito de cada vez mais incentivá-lo a 

progredir.

2. ABRANGÊNCIA:  

Todos os alunos do Pericar ou não, que desejarem estudar no CEPEL no Ensino Fundamental e Ensino Médio 

no ano de 2022.

Não sendo obrigatória a execução da matrícula.

3. INSCRIÇÕES:  

Valor: isento.

Preencher ficha de inscrição na secretaria ou online no site. 

Data: até o dia 26 / 01 / 2022.

Obs: Questionário sobre sinais e sintomas para cada aluno na semana da prova.

4. DATAS   E HORA DA         

PROVA: 27 / 01/ 2022

Série Horário

Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)

15hEnsino Fundamental II (6º ao 9º ano)

Ensino Médio

Duração: 2h



PROVA/ Exame

*TIPO:

- A prova será de caráter múltipla-escolha. Fundamental I (30 questões) / Fundamental II e Ensino Médio (40 

questões)

- Incluirá as seguintes matérias: Português, Matemática e Conhecimentos Gerais (história, geografia, ciências e 

atualidades)

*CONTEÚDO:

 O conteúdo respeitará a grade curricular aplicada no Cepel compatível com a série do aluno em curso no 

ano de 2021. As grades curriculares estarão disponíveis na secretaria para consultas e cópias.

*DESCONTOS:

- Serão fornecidas bolsas de até 100% (a partir da 2ª parcela de 2022).

- O candidato que acertar todas as questões terá l00% de desconto.

 O Pericar se reserva ao direito de após correção das provas determinar, à critério da direção, 

comparativamente, a escala para distribuição de bolsas.

 A bolsa adquirida terá validade de 1 (um) ano e não se aplicará para as séries posteriores.

* REVISÃO DE PROVAS:

- Requerimento de revisão de provas é de 48 horas após a entrega do resultado e corresponde ao valor de 

uma parcela de 2022, na série pretendida.

5. DATA   E HORA DA ENTREGA     DOS   RESULTADOS   :

Data Horário

28/01 (quinta-feira) 15h30

O resultado será entregue somente presencialmente aos responsáveis.

Ps.: A prova do Bolsão não classifica nem ampara o aluno na série pretendida;
Todos os candidatos que fizerem o Bolsão 2022 terão a vaga garantida até dia 10/12/2021.
Será desclassificado o candidato que atrapalhar a aplicação da prova, desobedecer às regras de segurança e
prevenção ao Covid-19. Desrespeitar um colega, um professor ou um fiscal ou se for encontrado copiando
fraudulentamente na prova do Bolsão.
O    candidato    deverá    chegar    ao    local    da     prova     com     5     minutos     de     antecedência.
Não      será      permitida      nenhuma      consulta      ou      anotação       externa       as       provas.
Telefones      ou       outros        aparelhos        de        comunicação        deverão        ser        desligados.
O candidato deverá portar caneta azul ou preta e um documento original com foto.
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