Vestibulinho Colégio Viktor Frankl
21 de setembro de 2019
REGULAMENTO

Concurso de bolsas para candidatos:



Ensino Fundamental II (6º, 7º e 8º - Tarde).
1º ano do Ensino Médio.

1. Inscrições:
1.1 Deverão ser feitas até o dia 19.09.2019 pelo site
www.colegioviktorfrankl.com.br ou na secretaria do Colégio das 07h às 17h
de segunda a sexta.
1.2 As incrições são gratuitas.

2. Bolsas:
2.1 O Colégio Viktor Frankl oferecerá bolsas de estudo para o Ensino
Fundamental II à tarde e para 1º ano do Ensino Médio, em 2020.
2.2 Os descontos serão de até 30% na mensalidade de 2020, sendo o
percentual de desconto de acordo com o desempenho do aluno na prova.
2.3 A bolsa terá a duração de um ano, com a condição de os alunos manterem
o rendimento escolar adequado e o comportamento.
2.4 Terão direito à bolsa os classificados no Vestibulinho que efetuarem a
matrícula até o dia 30 de outubro de 2019.

3. Resultados:
3.1 O gabarito das provas será divulgado logo após o termino da prova 21 de
setembro no site www.colegioviktorfrankl.com.br e o resultado dos alunos
com direito ao desconto estará disponível a partir do dia 02 de outubro de
2019, na secretaria do Colégio.

4. Realização da prova para o Ensino Fundamental:
Informações importantes:
4.1 Local da prova: Colégio Viktor Frankl, Av. do Café – 1295, Vila Amélia,
Ribeirão Preto.
4.2 21 de setembro de 2019 das 9h às 11h.
4.3 O candidato deve chegar ao local da prova com 15 min. de antecedência.
4.4 O tempo mínimo para a entrega da prova será de 1h, sendo a saída
permitida a partir das 10h.
4.5 O candidato deverá trazer para realização da prova: lápis, borracha, caneta
azul ou preta e documento com foto.
4.6 A prova do Vestibulinho 2020 para o E.F. II será constituída de 10 questões
multipla escolha de Matemática e 10 questões multipla escolha de Língua
Portuguesa. Também haverá uma produção textual.
Obs.: Não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou qualquer tipo de
equipamento eletrônico durante a prova. O aluno que descumprir a regra e utilizar tais
recursos será desclassificado.

5. Realização da prova para o 1º ano Ensino Médio:
Informações importantes:
5.1 Local da prova: Colégio Viktor Frankl, Av. do Café – 1295, Vila Amélia,
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Ribeirão Preto.
Dia 21 de setembro de 2019 das 9h às 12h.
O candidato deve chegar ao local da prova com 15 min. de antecedência.
O tempo mínimo para a entrega da prova será de 1h, sendo a saída
permitida a partir das 10h.
O candidato deverá trazer para realização da prova: lápis, borracha, caneta
azul ou preta e documento com foto.
A prova do Vestibulinho 2020 será constituída de 40 questões de multipla
escolha divididas entre Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física),
Matemática, Ciências Humanas (História e Geografia) e Linguagens
(Gramática, Literatura, Interpretação Textual, Inglês e Espanhol). Também
haverá uma Produção Textual.

Obs.: Não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou qualquer tipo de
equipamento eletrônico durante a prova. O aluno que descumprir a regra e utilizar tais
recusrsos será desclassificado do vestibulinho.

Outras informações pelo telefone (16) 3633-5065
WhatsApp (16) 99186-8805

