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Circular Geral 016/2010  

 

Prezados pais/responsáveis e alunos! 

Seguem informações importantes para seu conhecimento: 
 

1. Concurso de Bolsas de Estudos por Mérito/2020: Através da Bolsa de Estudos por Mérito, a 

Direção do Colégio e sua Mantenedora têm por objetivo incentivar os estudos dos seus alunos. 

O Concurso de Bolsas de Estudos nessa modalidade é oferecido exclusivamente aos alunos do 

Colégio Luterano, através da média geral dos 3 primeiros bimestres/2019. Visto ser uma 

concessão da Mantenedora e não ter caráter obrigatório, para 2020 será premiado o melhor 

aluno por turma com 50% de bolsa de estudos nas mensalidades e 100% de gratuidade no 

material didático anual. Os benefícios não são cumulativos, com exceção do desconto de 

irmãos. Todos os alunos matriculados do 1º Ano do Ensino Fundamental à 2ª Série do Ensino 

Médio estão automaticamente inscritos no Concurso e receberão o benefício por desempenho 

escolar. 

Regras gerais:  

1. Será contemplado com Bolsas de Estudos de 50% das mensalidades escolares e 100% 

de gratuidade no Material Didático Anual o melhor aluno por turma, do 1º Ano do Ensino 

Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio. O benefício não incidirá sobre matrícula, ou 

qualquer outro serviço educacional. 

2. Os critérios de desempate, quando houver, seguirão até duas casas após a vírgula. Se 

ainda houver empate, o critério de desempate seguirá a seguinte sequência: maior nota em 

português, maior nota em matemática, maior nota em ciências, maior nota em história e em 

geografia. 

3. A concessão da bolsa de estudos está condicionada à adimplência em todos os serviços 

educacionais. 

4. Os valores correspondentes à Bolsa de Estudos (e demais descontos, quando houver), 

conforme determina a Mantenedora, não são cumulativos, prevalecendo o maior.   

   Resultado:  

O resultado da classificação será divulgado a partir das 18 horas do dia 13 de outubro 

de 2019, exclusivamente pelo site oficial do colégio – www.luterano.com.br – por 

ordem de CGM do aluno classificado. 

Este Concurso é uma liberalidade da Mantenedora e poderá ser suspenso após a sua 

vigência de 12 meses. 

 

2. Concessão de Bolsas de Estudos através de Ficha Socioeconômica/2020: O Edital e 

Regulamento para essa modalidade de Bolsa de Estudos que busca favorecer as famílias que 

mais necessitam de ajuda estará à disposição no Site Oficial do Colégio Luterano – 

www.luterano.com.br – na aba INFORMAÇÕES, item COMUNICADOS. A Ficha 

Socioeconômica estará à disposição entre os dias entre os dias 14 e 28 de outubro. 

 

  São Paulo, 26 de setembro de 2019. 

 

 
Colégio Luterano 86 anos – aqui há um lugar para você! 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida dele não se desviará” (Pv. 22.6) 

http://www.luterano.com.br/
http://www.luterano.com.br/

