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Caros alunos, Pais ou Responsáveis,

FONE: 3219-3550 / 3221-3256

“Estudar é realmente um trabalho difícil. Exige de quem o faz uma postura crítica, sistemática. Exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a”. Paulo Freire
O Colégio Seculus, nos seus 12 anos de existência, tem comprovado sua competência com milhares de aprovações nos
vestibulares das universidades públicas e particulares. A cada novo período letivo, o Colégio Seculus cresce, assim como a satisfação daqueles que a nós confiam a educação de seus filhos.
Se você busca qualidade de ensino, valorização individual, excelente equipe de professores, ótimas instalações, apoio à
cultura e ao esporte e a garantia de ser vencedor, faça o 3º TESTE BOLSA 2018, e concorra a até 100%* de desconto na sua
mensalidade.
Seja bem-vindo.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
3º TESTE – de 27 de novembro a 13 de janeiro de 2018. No último dia de inscrição, o horário limite será 12:00 min.
LOCAL DE INSCRIÇÃO (PRESENCIAL)
COLÉGIO SECULUS - Rua São João, n° 1100 – Centro-Sul
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (DE 2 A 5 ANOS)

NÃO HÁ TESTE SELETIVO – Os interessados devem comparecer à escola para uma entrevista com a coordenação,
onde teremos um enorme prazer em recebê-lo. Para o ingresso dos novos alunos em 2018 nesse segmento, disponibilizaremos descontos variados.
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1° ao 9° ano)

Cópia da identidade do pai ou responsável;

Cópia da identidade ou certidão de nascimento do candidato;

Preenchimento da ficha com os dados do candidato;

Pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (1º, 2º, 3º) E PRÉ-VESTIBULAR

Cópia da identidade do candidato ou responsável;

Cópia da identidade ou certidão de nascimento do candidato;

Preenchimento da ficha com os dados do candidato;

Pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais).
INSCRIÇÕES PELA INTERNET – Pagamento da taxa de inscrição deverá ser paga na escola antes do dia da prova.
 Todos os candidatos podem inscrever-se pela Internet, no site www.colegioseculus.com.br, porém o pagamento da taxa
somente será realizado presencialmente, na tesouraria da escola, e deve ser feito em até 24 horas antes da data de realização do
teste para os candidatos residentes em Teresina;
 O candidato que reside fora de Teresina também poderá realizar sua inscrição através da Internet, no site
www.colegioseculus.com.br, preenchendo corretamente o formulário de inscrição até 48 horas antes da data do teste;
 Levando-se em consideração a dificuldade de deslocamento do candidato até Teresina para efetivar o pagamento, a taxa
de inscrição, neste caso, poderá ser paga no dia do teste, estando o candidato de posse dos documentos exigidos no item acima.
Para tal, faz-se necessário que o candidato chegue 1 (uma) hora antes do horário marcado para a aplicação do teste para efetivar
o pagamento e receber o cartão de inscrição;
 Somente terá acesso à sala de aplicação de provas o candidato que apresentar o cartão de inscrição validado, munido do
documento de identificação (cópia da certidão de nascimento e/ou R.G);
DATAS DAS PROVAS
3º TESTE – BOLSAS DE ATÉ 100%

14 de janeiro de 2018.

Horário: das 8h30m às 12h30m
LOCAL DAS PROVAS
SECULUS KIDS - Rua São João, n° 1101 – Centro-Sul – Teresina – Piauí
COLÉGIO SECULUS - Rua São João, n° 1100 – Centro-Sul – Teresina – Piauí

PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA PROVA

O aluno deverá estar presente no local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência;

Só terá acesso à sala de aplicação da prova o aluno que apresentar o comprovante de inscrição e documento de identificação
com foto;

Para realização desta prova, para as séries do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, 1º, 2º e 3º Ano do Ensino Médio e Pré
Vestibular, o candidato receberá um caderno com QUESTÕES e um CARTÃO RESPOSTA de LEITURA ÓPTICA; Do 1º ao 5º
Ano do Ensino Fundamental, o candidato receberá um caderno com QUESTÕES;

A duração da prova é de 4 h;

Para cada questão de múltipla escolha, existe apenas uma alternativa correta;

Assinale o cartão de leitura óptica somente com caneta esferográfica PRETA;

Assinale somente uma alternativa no cartão de leitura óptica e não assinale com X;

Não ultrapasse a área de preenchimento no cartão resposta na alternativa assinalada, pois automaticamente a leitora anula a
questão;

Durante o tempo de realização da prova, não é permitido qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;

É proibido o uso de qualquer aparelho de comunicação, calculadora, relógio com calculadora e/ou celular;

O candidato só poderá sair de sala decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência.
Não haverá tempo suplementar para marcar cartão resposta;

Após o término da prova, o candidato deverá devolver o cartão resposta e o caderno de questões para o fiscal;

Às 8h30m (manhã) os portões serão fechados, não permitindo mais o acesso de nenhum candidato às dependências da Escola para participação do processo seletivo.
ESTRUTURA DA PROVA
ENSINO FUNDAMENTAL (1° ao 5° ano)
A prova constará de 20 questões abertas das disciplinas MATEMÁTICA (10 questões) e LÍNGUA PORTUGUESA (10 questões).
ENSINO FUNDAMENTAL (6° ao 9° ano)
A prova constará de 40 questões objetivas das disciplinas MATEMÁTICA (20 questões) e LÍNGUA PORTUGUESA (20 questões).
ENSINO MÉDIO (1ª Série)
A prova constará de 40 questões objetivas das disciplinas MATEMÁTICA (20 questões) e LÍNGUA PORTUGUESA (20 questões).
ENSINO MÉDIO (2ª e 3ª Séries e PRE-VESTIBULAR)
A prova constará de 50 questões objetivas das disciplinas MATEMÁTICA (20 questões) e LÍNGUA PORTUGUESA (30 questões).
CRITÉRIOS PARA ESTAR APTO À CONCORRÊNCIA A CADA ETAPA DO TESTE BOLSA







Bolsa de 100% - mínimo de 90% de acerto (média 9,0);
Bolsa de 50% - mínimo de 80% de acerto (média 8,0);
Bolsa de 30% - mínimo de 70% de acerto (média 7,0);
Bolsa de 20% - mínimo de 60% de acerto (média 6,0);
Bolsa de 10% - mínimo de 50% de acerto (média 5,0).

RESULTADO OFICIAL
3º TESTE – O resultado oficial estará disponível na Escola a partir do dia 19 de janeiro de 2018;
BOLSAS EM DISPUTA POR SÉRIE
OBS: A bolsa é INTRANSFERÍVEL. Os candidatos contemplados com bolsas na 1ª etapa têm direito a se inscreverem e concorrerem às bolsas das demais etapas. Vale ressaltar que prevalecerá a bolsa de maior desconto.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
Caso ocorra o fato de dois ou mais alunos obterem a mesma pontuação na prova, os critérios de desempate são os seguintes:
Para o Ensino Fundamental
1° Critério – Melhor pontuação em português
2° Critério – Melhor pontuação em matemática
3° Critério – Acertar as 5 últimas questões de matemática

Para o Ensino Médio
1° Critério – Melhor pontuação em português
2° Critério – Melhor pontuação em matemática
3° Critério – Acertar as 5 últimas questões de matemática

PERÍODO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS CONTEMPLADOS COM BOLSAS
3º TESTE – A partir do dia 19 de janeiro de 2018 até 27 de janeiro de 2018;
 Após a data limite para matrícula em cada etapa, o candidato perderá o direito ao percentual de desconto da bolsa.

