
Atenciosamente, 

Equipe CCA 

BOLSA MÉRITO ACADÊMICO 

COLÉGIO CAETANO ÁLVARES 2020 

ANOS FINAIS (5º E 9º ANO) 

 

O Colégio Caetano Álvares, pensando sempre no melhor para seus alunos e na continuidade de 
seus estudos, promoverá um desconto para o ano letivo de 2020 aos vencedores do Bolsa Mérito 
Acadêmico.  

O Bolsa Mérito Acadêmico consiste em um concurso interno no qual serão concedidas bolsas de 
até 70% de desconto para os alunos dos anos finais (5º e 9º ano), sendo 4 bolsas para cada ano/série. 

Este processo foi composto por três vertentes de base: simulados realizados semestralmente, a 
média anual das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Essa avaliação utiliza como base a 
matriz do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), a mesma utilizada na Prova Brasil, e sua 
correção é feita por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), a mesma utilizada pelo ENEM. 

Com esse exame, temos uma visão global do Ensino Fundamental I e II e dados concretos 
(estatísticos) para um posicionamento sobre a proficiência dos nossos alunos em Língua Portuguesa e 
Matemática. Internamente levamos em conta a média anual dos alunos e seu percentual em relação à 
média da sala e das turmas. 

Com a junção das notas nos requisitos descritos e seus resultados, será possível apurar os alunos 
que demonstrarem melhores empenhos e desempenhos, em seus respectivos anos. 

Como forma positiva de meritocracia divulgaremos os colocados de cada seguimento e seu 
respectivo prêmio. 

As bolsas serão concedidas nas seguintes proporções:  70% ao primeiro colocado, 

50% ao segundo colocado, 

30% ao terceiro colocado, 

25% ao quarto colocado. 

As Bolsas de Estudo por Mérito Acadêmico serão mantidas, desde que o aluno beneficiário seja 
aprovado, sem necessidade de recuperação paralela no decorrer do ano de 2020. A bolsa poderá ser 
renovada para os anos seguintes de acordo com adimplência, empenho e desempenho do aluno e 
disciplina. O aluno perderá o direito à Bolsa caso interrompa, ainda que temporariamente, o seu curso. 

A finalização desta análise se dará no dia 14/10, após apuração dos resultados. 

Nos colocamos à disposição para maiores informações. 

Estamos todos comprometidos e engajados no sucesso de nossos alunos.  

É o CCA com vocês “Rumo ao Sucesso”. 


