
 

 

 

 
 

 

São Paulo, 22 de agosto de 2016 
 

 

Prezados Professores, Alunos do 9º Ano e das 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio e respectivos Responsáveis. 

 

Com o intuito de estimular os estudos dos alunos, estamos iniciando um projeto de aplicação de prova 
específica no Liceu Pasteur, no qual os participantes que obtiverem um desempenho superior a 70% terão 
um desconto nas mensalidades do Ensino Médio em 2017. 
Para ter direito a esse desconto, além de apresentar um desempenho superior a 70% nessa prova 
específica, o aluno também deverá se enquadrar dentro das seguintes condições: 
 

 Ser aprovado no ano/série cursada no ano letivo de 2016. 

 Não ter infringido nenhum artigo do nosso Regimento Escolar, assim como seus responsáveis não 
terem descumprido artigos previstos no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 Não possuir nenhuma pendência financeira ao final de 2016. 

 Efetuar a matrícula de 2017 até o dia 12 de dezembro de 2016. A não efetivação da matrícula no 
período estipulado configurará, formalmente, a desistência do desconto obtido. 
No ano letivo de 2017: 

 Manter aproveitamento escolar em todas as disciplinas acima da média (7,0). Caso diminua o 
rendimento apresentado nas médias após o 1º semestre, acarretará na análise por conta da 
Direção e a possível suspensão do direito a bolsa de estudos. 

 Frequentar as aulas, não excedendo o limite de faltas conforme Regimento Escolar. 

 Se houver solicitação de transferência ou abandono, haverá a extinção do benefício. 
 

Haverá três provas específicas para os alunos: 

 uma para os do 9º Ano,  

 outra para os da 1ª Série e  

 outra para os da 2ª Série do Ensino Médio.  
 

Data, horário, local e aplicação da prova 
Será única e exclusivamente no dia 10 de setembro, sábado, nas dependências do Liceu Pasteur, com 
duas horas e meia de duração: das 9h00 às 11h30. O tempo mínimo de permanência é de 1 hora. Chegar 
com quinze minutos de antecedência, pois atrasos não serão permitidos. A entrada será pelo portão da 
Diogo de Faria.  
 

Benefícios 
O desconto nas mensalidades de 2017 será diretamente proporcional a quanto cada aluno superar o 
desempenho de 70%. Para desempenho acima de 90%, o desconto será de 100%. 
 

 
 
 

Ou seja, para acertos (A) das questões: 
 

 Até 70%, inclusive, não há desconto. 

 Para maiores ou iguais a 90%, o desconto será de 100%. 

 Entre 70% e 90%, o desconto percentual (D) será dado por: 
                                                               D = ( A - 70% ) x 5 
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Esse desconto também será aplicado sobre outros descontos que poderão ser aplicados às mensalidades 
do aluno. Por exemplo, se um aluno tiver um desempenho de 75% na prova, isso lhe trará um desconto 
de 25%. Se ele tiver irmãos matriculados no Liceu, seu desconto será acrescido de 5%. Nesse caso, os dois 
descontos incidem na sua mensalidade, que passa a ser igual à (mensalidade normal) x (100% - 25%) x 
(100% - 5%). 
 

Para cada uma das três provas (9º ano, 1ª e 2ª séries): 

 Se não houver nenhum aluno com aproveitamento igual ou superior a 90%, o aluno que obtiver o 
maior aproveitamento terá desconto de 100% em 2017.  

 Se não houver dois alunos com aproveitamento igual ou superior a 80%, o aluno de segundo 
maior aproveitamento terá desconto de 50% em 2017.   
 

Inscrições 
As inscrições deverão ser feitas no período de 24 a 31 de agosto e serão gratuitas. Solicitamos o 
preenchimento da ficha de inscrição, em anexo, e o encaminhamento após preenchimento e assinatura 
para o seguinte e-mail: provaespecifica@liceupasteur.com.br, aguardando a confirmação do 
recebimento e o aviso de inscrição validada até 72 horas ou entregar pessoalmente na recepção da 
escola, das 8h às 18h. 
 

Condições para a realização da prova 
Somente os alunos inscritos poderão realizar a prova. 
O inscrito deverá comparecer no dia, com a carteirinha de identificação do Liceu. Os alunos novos 
deverão apresentar o documento de identidade (RG/RNE). 
Trazer caneta esferográfica preta ou azul. 
Não será permitido o uso de calculadora, celular e qualquer outro equipamento eletrônico durante a 
prova ou mesmo, o uso de fontes de consulta de qualquer espécie, o que acarretará anulação da prova. 
O estudante poderá trazer água/suco/refrigerante e lanche simples (bolacha, barra de cereal, chocolate) 
para consumo durante a prova. 
Não será permitido levar o caderno de questões da prova. 
 

Conteúdo da prova 
As provas terão questões de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Os 
conteúdos/habilidades selecionados já foram trabalhados no primeiro semestre, deste ano letivo, nas 
apostilas do Sistema Anglo de Ensino. Para os alunos novos solicitamos consultar o site da escola com a 
indicação dos tópicos relacionados conforme a área de conhecimento. 
 

Resultados 
Os resultados serão divulgados até o dia 30 de setembro. 
Os participantes deverão aguardar a notificação por meio de e-mail e/ou contato telefônico. 

 
Outras informações relevantes sobre o processo: 

 O aluno participante e o seu responsável legal, no momento da inscrição, declaram estar cientes 
das condições inerentes de todo o processo, o qual pode ser objeto de aditivos e informações 
complementares no período de sua vigência, mediante ampla divulgação.  

 A concessão do benefício é intransferível. 

 Não haverá vista, revisão de provas, divulgação de notas e contestação de resultados. 

 A elaboração da prova é de responsabilidade EXCLUSIVA do Liceu Pasteur. 

 Essas provas serão aplicadas também nos anos de 2017 e 2018. 
 

 
 

Casos omissos serão avaliados e deliberados por decisão exclusiva da Direção do Liceu Pasteur e não 
caberá recurso. 
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