
                                                                    
 

 

SGAS 609, Módulo A - Asa Sul  
Brasília, DF - CEP: 70200-690 

Tel. (61) 3442-9400 

maristaasasul.com.br 

Brasília, 25 de outubro de 2018. 
 

Assunto: Orientações Concurso de Bolsas do Marista Asa Sul 

 

Prezada família, 

 

Informamos que o Concurso de Bolsas do Marista Asa Sul se aproxima, por isso, gostaríamos de reforçar 

alguns procedimentos relacionados ao dia da aplicação de provas, conforme citado no item 5 do Edital, além das 

demais informações relacionadas. 

1. O Concurso está sendo coordenado pela empresa Princípia Edu, por isso, informamos que os setores 

do Colégio não funcionarão nessa data. 

2. O concurso é de ampla concorrência, ou seja, alunos de todos os colégios públicos e particulares 

poderão participar, desde que a inscrição tenha sido realizada no período estipulado em edital. 

3. Orientamos que os alunos cheguem com 30 minutos de antecedência para evitarmos contratempos. 

Às 7h30 as portas de vidro do colégio serão fechadas. 

4. A apresentação de um documento oficial ou carteirinha escolar, com foto, é obrigatória. Na 

ausência de um documento comprovatório, o aluno não poderá realizar a prova. 

5. Não será permitida o acesso das famílias ao Bloco A, onde serão realizadas as provas. Os 

responsáveis somente poderão acessar a área de espera definida previamente, localizada próxima a 

recepção central do colégio. 

6. A cantina não funcionará no dia da aplicação da prova. 

7. Não serão permitidos a utilização de aparelhos eletrônicos, inclusive calculadora. Os equipamentos 

eletrônicos deverão permanecer desligados durante a prova, embaixo da carteira. Caso o 

equipamento emita algum sinal sonoro, o candidato será automaticamente desclassificado. 

8. Após o término da prova, os alunos não poderão permanecer nas instalações próximas à sala de 

aula. Os que necessitarem aguardar as famílias serão direcionados para a recepção do Colégio. Após 

o tempo de mínimo de prova – 9h – todo e qualquer aluno poderá se ausentar do colégio. 
 

Sobre a prova 
 

 As provas iniciarão, impreterivelmente, às 7h30. Não haverá tolerância para atrasos. 

 O tempo mínimo de prova é de 1h30 e o máximo de 4h. 

 Ao término, o aluno deverá entregar o caderno de provas e o cartão de respostas. 

 O aluno somente poderá sair de sala, para ir ao banheiro ou beber água, após 30 minutos do início 

da prova, acompanhados por um fiscal. 

 O cartão de respostas não será substituído, salvo os alunos do 5.º ano, que poderão usufruir de uma 

única substituição. 

Caso alguma família tenha dúvida sobre as normas supracitadas ou algum aluno tenha alguma 

necessidade especial, pedimos que responda esse e-mail até as 12h do dia 26/10, sexta-feira. 

Reforçamos que nesse sábado, dia 27/10, as provas serão aplicadas para os alunos que estão 

cursando, em 2018, de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O local da prova será no Maristinha, localizado 

na 609 sul. 

Atenciosamente, 

 

Fernanda Lages 
Gerente de Relacionamento  
Colégio Marista de Brasília 

Juliana Maciel 
Coordenadora  
Princípia Edu 

 


