CRITÉRIOS PARA BOLSAS DE ESTUDO
Bolsa por mérito
A Bolsa por Mérito foi criada em 2007. O Colégio Anglo-Brasileiro passou a
conceder bolsas de estudos parciais (20% do valor da mensalidade), com
duração de um ano, para alunos do ensino médio que atenderem aos
seguintes critérios:
 tiverem exercido a empatia, agindo com responsabilidade e
solidariedade perante a comunidade escolar;
 tiverem mantido relação de cooperação com colegas, professores e
funcionários;
 tiverem apresentado postura respeitosa perante as normas
constantes do Regimento Escolar;
 tiverem sido assíduos e colaborativos nos 15 minutos da tutoria
(tenham obtido “Satisfatório” nesses critérios nas três unidades, na
Avaliação Parcial);
 tiverem participado das atividades extraclasse promovidas pelo
Colégio;
 tiverem participado produtivamente, durante todo o ano letivo
anterior ao da matrícula, das disciplinas eletivas (aplicável somente
aos alunos dos 1os anos);
 tiverem obtido, no ano letivo anterior ao da matrícula, média de
curso acima de 8,0 (oito);
Observações:
 As bolsas de estudo serão concedidas a um número máximo de dois
alunos por turma ou de quatro alunos por ano quando o ano tiver
duas turmas. Caso um número maior de alunos atenda aos prérequisitos citados acima, os nomes dos contemplados serão definidos
pelo Conselho de Professores, que levará em consideração, além da
média anual, a postura acadêmica e sócio-interacional dos alunos.
 Os nomes dos alunos contemplados serão divulgados no site da
escola e seus responsáveis serão comunicados pela direção.
 É necessário que o aluno mantenha, durante o ano de vigência da
bolsa, postura compatível com a sua posição; caso contrário, ele
pode perder o benefício.

Bolsa Anglo
A Bolsa Anglo foi criada em 2011 para contemplar o aluno do Ensino Médio,
cujo perfil acadêmico e pessoal reflete características que o Colégio AngloBrasileiro acredita serem indicadoras de um cidadão que fará diferença na
construção de uma sociedade mais humana e ética.
Além dos critérios estabelecidos para a Bolsa por Mérito, o aluno merecedor
da Bolsa Anglo deve atender aos seguintes critérios:
a) compreender as formas de raciocínio das diversas áreas do
conhecimento;
b) ser capaz de relacionar as ideias das diferentes áreas do
conhecimento e estendê-las a outras pessoas buscando o bem
comum;
c) estar atento aos problemas e fenômenos que nos cercam e ser capaz
de formular questionamentos em busca de possíveis soluções;
d) ter consciência das diferenças entre os seres humanos e respeito por
elas;
e) cumprir suas responsabilidades como estudante e jovem cidadão
tendo como base a ética;
f) ser generoso e solidário.

Bolsa atleta
A Bolsa Atleta foi criada no ano de 2013. O Colégio Anglo-Brasileiro passou
a conceder bolsas de estudo parciais (20% do valor da mensalidade), com a
duração de um ano, para os alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino
Médio que atenderem aos seguintes critérios:





tiverem mantido relação solidária com colegas, professores e
funcionários e apresentado postura respeitosa perante as normas
constantes no Regimento Escolar;
tiverem obtido, no ano letivo anterior ao da matrícula, presença de
80% no Horário-Anglo;
tiverem participado de 100% das atividades esportivas promovidas
pelo Colégio.

Observações:
 As bolsas de estudo são concedidas a um número máximo de dois
alunos por série.
 Os nomes dos alunos contemplados são divulgados no site da escola
e seus responsáveis são comunicados pela direção.
 É necessário que o aluno mantenha, durante o ano de vigência da
bolsa, postura compatível com a sua posição; caso contrário, ele
pode perder o benefício.

