
 

 
 
 

 
 

 
Concurso de bolsas 2023 

1º ano Médio 
 

Alunos do COC Sorocaba 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

O CONCURSO DE BOLSAS foi elaborado pelo Colégio COC Santa Rosália com os seguintes objetivos: 

  

- Proporcionar desafios aos estudantes. 

- Identificar e premiar os estudantes com melhor desempenho. 

  

Todos os participantes concorrerão à bolsas de estudos de até 100%, que serão concedidas com base 

na classificação do aluno e a partir do maior número de acertos na prova. Somente o 1º colocado 

será contemplado com a bolsa de 100% desde que consiga desempenho superior a 85% de acertos 

na prova. 

 

 

PODEM PARTICIPAR:  

 

A prova do concurso de bolsas do dia 06/08 irá acontecer apenas para os alunos já matriculados no 

colégio COC Sorocaba. 

 

Para alunos de outras escolas faremos provas agendadas individualmente após o dia 15 

de agosto com base nas vagas remanescentes dos nossos alunos. 

 

Informamos que neste momento não temos vagas para alunos de outras escolas efetivarem a 

matrícula no colégio em 2023, no 1º ano do médio.   

  

Orientações:  

 

1 – O aluno deve trazer sua própria garrafa de água, assim como lápis, borracha e caneta (preta ou 

azul). 

2 - Chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência para evitarmos aglomeração. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Poderão participar do CONCURSO DE BOLSAS estudantes regularmente matriculados no 9º ano do 

ensino fundamental em 2022. 

 

As inscrições já foram realizadas automaticamente para os alunos matriculados no colégio 

COC Sorocaba em 2022.  

 

PROVA 

 

A prova será realizada no dia 06 de Agosto de 2022 (sábado), das 14h às 17h, na Unidade 3 do 

Colégio COC Santa Rosália. 

 

A prova será composta por 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Português, 10 de 

Matemática, 04 de Ciências, 03 de História e 03 de Atualidades. 



 

 

BOLSAS: Serão concedidas bolsas para o ensino médio (1º ao 3º ano) mediante a classificação dos 

alunos: 

 

1º lugar: 100% 

2º lugar: 80% 

3º lugar: 70% 

4º lugar: 60% 

5º lugar: 50% 

 

A partir do 6º lugar todos os alunos que tiverem o mesmo desempenho conseguirão o mesmo desconto 

que será definido pela direção do colégio.  

 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 

O CONCURSO DE BOLSAS não prevê empate para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto 

colocados. Caso isto aconteça, o critério de desempate será: 

 

 

Questões de desempate:  

 

 1ª: Maior número de acertos em matemática 

 2ª: Maior número de acertos em português 

 3ª: Maior número de acertos em ciências 

 4ª: Maior número de acertos em história 

 5ª: Acerto das questões seguindo esta ordem de prioridade: 

7,20,2,9,16,13,22,27,29,1,3,6,12,14,17,23,24,26,28,4,5,8,10,11,15,19,18,21,25,30. 

  

 

CONTEÚDOS 

 

Clique aqui para ter acesso aos conteúdos da prova do 1º ano. 

 

 

RESULTADOS 

 

O Colégio divulgará os resultados do CONCURSO DE BOLSAS no dia 09 de Agosto (terça-feira) 

por e-mail enviado diretamente aos pais. 

 

 

MATRÍCULAS 

 

As bolsas com desconto são válidas para alunos que efetivarem a matrícula até o dia 12/08. Após 

esta data as vagas remanescentes serão liberadas para alunos de outros colégios.  

 

 

ITENS IMPORTANTES 

 

 

a) Os descontos do CONCURSO DE BOLSAS serão calculados sobre os valores de tabela de 2023. 

 

b) Os descontos concedidos serão válidos até o final do segmento em que o aluno irá cursar, 

desde que o aluno matriculado mantenha os índices de aproveitamento, não cometa atos de 

indisciplina e efetive o pagamento da mensalidade na data de vencimento. 

 

 

 

https://cocsorocaba.com.br/concoc2023/CONCOC%20-%202023%20-%20CONTEUDOS%20-%201ANO.pdf
https://cocsorocaba.com.br/concoc2023/CONCOC%20-%202023%20-%20CONTEUDOS%20-%201ANO.pdf


Para esclarecer dúvidas em relação ao concurso e à nossa proposta pedagógica, favor entrar em 

contato com o Colégio através do telefone 3032-1111 ou pessoalmente à Rua Manoel Pereira e Silva, 

80 – Santa Rosália. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

COC Sorocaba 

Julho/2022 

 


