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           Destaque esta folha e fique com ela.  
 

Leia com atenção antes de preencher a Ficha de Inscrição 
 

Processo Seletivo Programa Bom Aluno – Belo Horizonte  
 

Quem somos 

O Programa Bom Aluno tem como alvo bons alunos, que querem estudar e progredir academicamente e 
pessoalmente. As famílias desses jovens devem ser financeiramente carentes e muito conscientes da 

importância do estudo para o crescimento do filho. Os alunos selecionados pelo Programa Bom Aluno serão 
apoiados até o término do Ensino Superior. O compromisso da família é de acompanhar o desempenho escolar 
e estimular a continuidade dos estudos de seu filho. O aluno será avaliado constantemente e deverá cumprir 

com as exigências do Programa, sob pena de ser desligado do mesmo. Saiba mais sobre o Programa Bom Aluno 
através do nosso site: www.bomalunobh.com.br 

 
Quem pode participar do processo seletivo do Programa Bom Aluno – Belo Horizonte 

➔ Bons alunos, nascidos a partir de 01/01/2010, que estão cursando, em 2022, o 6º ano em qualquer escola 

pública (municipal ou estadual), ou em escola particular com bolsa integral (100%) oferecida pelo colégio. 
➔ Frequência escolar mínima de 90%  

➔ Média 8,0 em cada matéria ou conceito A em praticamente todas as matérias, admitindo poucos B. 
 

Sobre o Processo Seletivo do Programa Bom Aluno 

Essa seleção destina-se apenas aos alunos que estejam cursando o 6º ano e é composta das seguintes etapas 
eliminatórias: 

Etapa Datas e Site 

1ª Etapa: Recebimento das fichas de inscrição 01/04/2022 a 19/08/2022 

Resultado, no site, dos alunos convocados para Prova de Seleção  12/09/2022 (www.bomalunobh.com.br) 

2ª etapa: Prova de Seleção 2ª quinzena de setembro 

Resultado da Prova de Seleção no site  05/10/2022 (www.bomalunobh.com.br) 

3ª etapa: Dinâmica de grupo Outubro de 2022 

4ª etapa: Entrevista com aluno/a e família Outubro de 2022 

5ª etapa: Visita domiciliar Novembro de 2022 

6ª etapa: Aula experimental Novembro ou Dezembro 2022 

Resultado Final Dezembro 2022 

 

Os alunos aprovados em todas as etapas do Processo Seletivo começarão as aulas no Programa Bom 

Aluno em fevereiro de 2023, quando estiverem no 7º ano. 

 

Sobre a Inscrição 

A inscrição deve ser feita através do preenchimento e envio pelos Correios da ficha de inscrição que começa na 
página 03 desse documento, acompanhada de fotocópias (não enviar originais) dos seguintes documentos: 

1. Fotocópia (xerox) da certidão de nascimento do aluno. 
2. Fotocópia do boletim escolar do aluno deste ano (2022) – A família e o aluno devem ter a certeza de que as 

notas lançadas no boletim estão corretas. Não aceitaremos reclamações posteriores. 

3. Fotocópia do boletim escolar do aluno do ano anterior (2021) (se não tiver, peça à escola que faça uma 
declaração com as notas). A família e o aluno devem ter a certeza de que as notas lançadas no boletim estão 

corretas. Não aceitaremos reclamações posteriores. 
4. Fotocópia do comprovante de renda de TODOS os integrantes da família que têm renda. 
5. Se não tiver comprovante de renda, enviar fotocópia (xerox) da Declaração do Imposto de Renda do ano em 

curso de todos os moradores da casa que são declarantes.  
6. Fotocópia (xerox) da última conta de luz, mostrando o valor pago e o endereço da casa. 

7. Autorização, que está na ficha de inscrição, devidamente assinada pelo responsável. 
8. Para alunos bolsistas em colégio particular: declaração do colégio, em papel timbrado, assinada e 

carimbada, confirmando a bolsa de 100%. 

http://www.bomalunobh.com.br/
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Atenção! 

➔ A inscrição não garante que o aluno será selecionado, pois o número de vagas é limitado e cada Ficha de 
Inscrição será analisada criteriosamente pela equipe técnica do Programa Bom Aluno. 

➔ Caso precise de mais cópias, a ficha de inscrição pode ser xerocada. 
➔ NÃO aceitaremos inscrições com a documentação incompleta, a não ser que a justificativa seja 

aceitável. 
➔ As informações da ficha de inscrição serão confirmadas pelo Programa, os dados devem ser 

verdadeiros, pois a apresentação de informações falsas pode eliminar o aluno. 

➔ A Ficha de Inscrição e os documentos enviados dos alunos não selecionados NÃO serão devolvidos e 
serão destruídos em até noventa dias após a realização da Prova de Seleção, através do processo de 

trituração, caracterizando um descarte seguro de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. 
➔ Atenção especial ao endereço e telefone, de forma a facilitar o contato rápido com a família. Caso esses 

dados mudem após o envio da ficha de inscrição, entre em contato conosco para atualizarmos. 

➔ Antes de enviar a ficha de inscrição e os documentos, pedimos que verifique se não está faltando nada. 
➔ Só serão analisadas as inscrições colocadas nos Correios até o dia 19/08/2022, inclusive. 

 

Enviar a ficha de inscrição preenchida e os documentos para o seguinte endereço: 
 

Programa BOM ALUNO 

           Caixa Postal: 2504   CEP: 30140-971 

            Belo Horizonte - Minas Gerais 
 

NÃO é necessário enviar através de carta registrada/Sedex. Data limite para envio 19/08/2022 
 

Resultado da análise da ficha de inscrição 

A lista dos/as alunos/as selecionados/as para fazer a prova será divulgada no site www.bomalunobh.com.br no 
dia 12 de setembro de 2022 (segunda-feira). Os alunos selecionados para a prova receberão também pelos 
Correios, por e-mail ou por WhatsApp uma correspondência confirmando o dia, horário e local da prova. Se o 

nome do/a seu/sua filho/a estiver no site do Bom Aluno, na lista dos alunos selecionados, e você não receber 
nenhuma comunicação até o dia 15 de setembro, por favor, entre em contato conosco imediatamente. 

 

Sobre a Prova de Seleção 

A prova está prevista para acontecer em um domingo, na segunda quinzena de setembro de 2022. Caso o nome 

do/a seu/sua filho/a não esteja na lista dos alunos selecionados para fazer a prova, agradecemos a sua 
participação e temos a certeza de que outros caminhos também levarão seu/sua filho/a ao sucesso.  
 

A prova constará de questões de Português (múltipla escolha), Redação e Matemática (questões abertas e de 
múltipla escolha). A matéria é a da escola, não sendo necessário que o aluno faça um curso preparatório 

específico.  
 

Português: Interpretação de textos variados, tais como: crônica, página de diário, tira de humor, conto popular, notícia e reportagem, 

carta pessoal, entrevista, propaganda, charge e artigo de opinião. Variação linguística. Classe de palavras: Artigo, Substantivo, 

Adjetivo, Preposição, Pronome (Pessoal, Possessivo e Demonstrativo) e Numeral, Advérbio (tempo, modo e lugar)  Verbo: reconhecer 

os tempos verbais (pretérito, presente e futuro) Sílaba átona e tônica e divisão silábica Ortografia: uso do G/J; X/CH; S/Z; SS/Ç 

Acentuação gráfica (Oxítonas, Paroxítonas, Proparoxítonas e Monossílabos Tônicos) Efeitos Expressivos do texto: Humor, Ironia , 

Ambiguidade. 
 

Produção De Texto (Redação): Produção de um texto dissertativo, com mínimo de 15 linhas, abordando o tema pedido na prova. 

Serão avaliados os seguintes itens do texto: CONTEÚDO (abordagem adequada do tema), ORGANIZAÇÃO (Introdução, 

Desenvolvimento e Conclusão) e EMPREGO DA NORMA CULTA (vocabulário, pontuação, acentuação, ortografia) 
 

Matemática  - I – Números Naturais (IN): 4 operações básicas, Potência, Expressões numéricas, Divisores de um número natural, 

Cálculo do maior divisor comum (MDC), Cálculo do menor divisor comum (MMC), Problemas, Análise de gráficos. II - Números 

Racionais (Q) – Frações: Frações equivalentes, Comparação de frações, Operações com frações e com números decimais: adição, 

subtração, multiplicação, Divisão e Potência, Expressões numéricas, Problemas. Cálculo da porcentagem, Análise de gráficos, 

Números Racionais – Forma Decimal. III – Geometria : Ideias intuitivas ou fundamentais: ponto, reta e plano, identificar os sólidos 

geométricos e figuras planas, Ângulos, Unidade padrão de comprimento (múltiplos e submúltiplos; mudança de unidade), Áreas do 

retângulo e do quadrado.  

 
MUITO IMPORTANTE! 

Guarde esta primeira página com você. Assim você terá nossos dados e poderá acompanhar as datas do 

Processo Seletivo. Envie para o Bom Aluno apenas a Ficha de Inscrição, páginas 3 a 7. É importante que a 
família fique com a primeira página para o acompanhamento do Processo Seletivo. 

Nossos contatos: e-mail: daisyb@galicia.com.br | Telefones: 3330.5018 / 3330.5008 / 3330.5000 

http://www.bomalunobh.com.br/
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Escrever o nome completo do aluno/a: ________________________________________________________ 

Ficha de Inscrição  

Leia com atenção toda a ficha antes de responder e enviar. Tenha atenção à numeração das páginas. 

Lista dos documentos necessários para inscrição do/a aluno/a no processo seletivo do Programa Bom Aluno – 

Belo Horizonte. Marque um X nos documentos que estão sendo enviados: 

 Ficha de inscrição preenchida          

 Fotocópia (xerox) da certidão de nascimento do aluno 

 Fotocópia do boletim escolar do aluno deste ano (2022) (se não tiver, peça à escola que faça uma 

declaração com as notas). Não deixe de enviar o boletim pedido. 

 Fotocópia do boletim escolar de 2021 (se não tiver, peça à escola que faça uma declaração com as 

notas). Não deixe de enviar o boletim pedido. 

 Fotocópia do comprovante de renda de todos os integrantes da família que trabalham, conforme instruções 
da página 7. 

  Se não tiver comprovante de renda, enviar fotocópia (xerox) da última Declaração do Imposto de Renda.  

 Fotocópia da última conta de luz mostrando o valor pago e o endereço da casa. 

 Alunos bolsistas em colégio particular – Declaração do colégio, em papel timbrado, assinada e carimbada. 

 Autorização abaixo assinada pelo responsável. 

 

➔ Caso você não tenha algum desses documentos, justifique no espaço abaixo. Não analisaremos fichas com a 

documentação incompleta que não tenha justificativa. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Assine a declaração abaixo: 

Autorização para participação no processo seletivo 

Eu, ___________________________________________________________________________, portador do 
documento RG: ___________________, na qualidade de (    ) Pai  (    ) Mãe  (    ) responsável, declaro que 

autorizo o/a menor ___________________________________________, aluno/a do 6º ano, em 2022, a 
participar do processo seletivo do Programa Bom Aluno. A seleção consistirá em prova de conhecimentos, 

dinâmica de grupo, entrevista com a família e o/a aluno/a, e visita domiciliar. Estou ciente que para o ingresso 
no Programa Bom Aluno o jovem deve estar devidamente matriculado no ensino regular, não ter sido 

reprovado, ter boas notas, ser assíduo e disciplinado. O processo seletivo será conduzido mediante a adoção de 

critérios estabelecidos pelo Programa Bom Aluno, com ajuda de equipe multiprofissional composta por 
pedagogos, psicólogos e educadores, considerando que todas as etapas são eliminatórias e que não haverá 

divulgação de classificação entre os aprovados. 

 

DECLARO que entendi bem as informações contidas nesta ficha e que as mesmas são verdadeiras. 

  _______/_______/_______  ___________________________________________  

              Data        Assinatura do Responsável 

 

Nº  

Não preencher! 
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INFORMAÇÕES SOBRE O/A ALUNO/A 
 

Nome do aluno/a:______________________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino                          Data Nascimento.:   _____/_____/_____               

Endereço: ______________________________________________________________________ Número__________ 

Bairro: _______________________ Cidade: _____________________ CEP: ________________ UF: MG  

Importante! 

Se no seu endereço a correspondência não chega, coloque um outro endereço para onde possamos enviar carta. Só 

preencher se no seu endereço residencial os Correios não entregam cartas. 

Endereço:_________________________________________________________________________________ 

CEP: _______________  Bairro: ________________________  Cidade: _________________________  UF: MG  

 

Escola em que estuda: ____________________________________________________Turno: (    ) manhã    (    ) tarde 

 

A escola tem quantas etapas?  _______   Quanto vale cada etapa?   _______   _______   _______   _______ 

 

O aluno reside com: (    ) Pai e Mãe   (    ) Pai  (    ) Mãe     (    ) Avós    (    ) Tios  (    ) Outros: ________________ 

 

Nome da mãe, pai ou responsável: __________________________________________________________ 

 

Contatos da família:  

 

Celular da mãe: (    ) _____________________  Primeiro nome da mãe:___________________________  

Celular do pai ou outro: (    ) ___________________ Falar com:_____________________________   

Celular do (a) aluno(a), se tiver: (     ):_________________________________________________  

Tel. Residencial ou recado se tiver: (     )__________________ Falar com: ___________________________ 

Contato para receber WhatsApp (     ) __________________________ Falar com: ___________________________ 

E-mail (só colocar se acessar com frequência): ___________________________________________________________ 

Repita o mesmo e-mail: _____________________________________________________________________________  

 

DADOS FAMILIARES 

 
Número total de pessoas que moram na casa: (pais, filhos (incluir o candidato), parentes, agregados, etc.) _____ 
 

 
Situação dos pais do aluno:  (     ) Casados ou vivem juntos    (     )Separados          (      ) Viúvo(a)     
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Nome do Pai: _________________________________ 
Escolaridade: marque um x 

 Nenhuma 

 Ensino Fundamental incompleto 

 Ensino Fundamental completo 

 Ensino Médio incompleto  

 Ensino Médio completo 

 Superior incompleto 

 Superior completo: curso  _________________ 
 
Estuda Atualmente: (    ) Sim (    ) Não   
Curso: ______________      Onde:______________ 

 
Nome da Mãe:  ________________________________ 
Escolaridade: marque um x 

 Nenhuma 

 Ensino Fundamental incompleto 

 Ensino Fundamental completo 

 Ensino Médio incompleto  

 Ensino Médio completo 

 Superior incompleto ________________ 

 Superior completo: curso  _________________ 
 
Estuda Atualmente: (    ) Sim (    ) Não   
Curso: ______________      Onde:_________________ 

Dados das pessoas que residem na casa, além do(a) aluno(a): 

Nome:____________________________________________Parentesco:_____________Idade:______ 

Escolaridade:____________  Estuda: (   ) sim   (   ) não  Trabalha: (   ) sim   (   ) não 

Nome:____________________________________________Parentesco:_____________Idade:______ 

Escolaridade:____________  Estuda: (   ) sim   (   ) não  Trabalha: (   ) sim   (   ) não 

Nome:____________________________________________Parentesco:_____________Idade:_ _____ 

Escolaridade:____________  Estuda: (   ) sim   (   ) não  Trabalha: (   ) sim   (   ) não 

Nome:____________________________________________Parentesco:_____________Idade:______ 

Escolaridade:____________  Estuda: (   ) sim   (   ) não  Trabalha: (   ) sim   (   ) não 

Nome:____________________________________________Parentesco:_____________Idade:______ 

Escolaridade:____________  Estuda: (   ) sim   (   ) não  Trabalha: (   ) sim   (   ) não 

Nome:____________________________________________Parentesco:____ _________Idade:______ 

Escolaridade:____________  Estuda: (   ) sim   (   ) não  Trabalha: (   ) sim   (   ) não 

 

Número total de pessoas que moram na casa e têm renda: ___________ 

 

Lembre-se que os dados, inclusive os relativos à renda familiar, serão verificados. É muito importante expor a verdade 

em todos os aspectos! 
 

PAI: (Marcar mais de um x se houver mais de uma fonte de renda) 

(   ) Empregado/Contratado  (     ) Autônomo/Bicos (trabalha em casa ou sem local fixo)   (    ) Desempregado   

 (    ) Afastado pelo INSS  (    )  Aposentado e/ou Pensionista (    ) Dono ou sócio de empresa    

Salário bruto mensal R$ ___________________  Esse valor é seguro desemprego? (    ) sim   (    ) não 

Ocupação atual: ________________________________   Há quanto tempo?______________ 

Recebe alguma remuneração ou comissão por fora? (    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, descreva a atividade:_____________________________________ Rendimento:_____________________ 
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MÃE: (Marcar mais de um x se houver mais de uma fonte de renda) 

(    ) Empregada/Contratada  (     ) Autônomo/Bicos (trabalha em casa ou sem local fixo)     (    ) Desempregada   

 (    ) Afastada pelo INSS  (    )  Aposentada e/ou Pensionista (    ) Dona ou sócia de empresa    

Salário bruto mensal R$ ___________________ Esse valor é seguro desemprego? (   ) sim   (    ) não 

Ocupação: _______________________________   Há quanto tempo?______________ 

Recebe alguma remuneração ou comissão por fora? (    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, descreva a atividade:_____________________________________ Rendimento:_____________________ 

OUTRAS PESSOAS QUE MORAM NA CASA E POSSUEM RENDA: 

 

Nome: ______________________________________________________ Parentesco: ______________________ 

 (   ) Empregado/Contratado  (     ) Autônomo/Bicos (trabalha em casa ou sem local fixo)     (    ) Desempregado   

 (    ) Afastado pelo INSS  (    )  Aposentado e/ou Pensionista (    ) Dono ou  sócio de empresa    

Salário bruto mensal R$ ___________________ Esse valor é seguro desemprego? (   ) sim   (    ) não  

Ocupação: _______________________________   Há quanto tempo?______________ 

Recebe alguma remuneração ou comissão por fora? (    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, descreva a atividade:_____________________________________Rendimento:_____________________ 

 

Nome: ______________________________________________________ Parentesco: ______________________ 

 (   ) Empregado/Contratado  (     ) Autônomo/Bicos (trabalha em casa ou sem local fixo)   (    ) Desempregado   

 (    ) Afastado pelo INSS  (    )  Aposentado e/ou pensionista (    ) Dono ou sócio de empresa    

Salário bruto mensal R$ ___________________ Esse valor é seguro desemprego? (   ) sim   (    ) não  

Ocupação: _______________________________   Há quanto tempo?______________ 

Recebe alguma remuneração ou comissão por fora? (    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, descreva a atividade:_____________________________________ Rendimento:_____________________  

 

OUTRAS RENDAS (além do salário) Lembre-se de acrescentar todas as rendas da família! 
 

A família possui outros tipos de renda?  (    ) NÃO  (    ) SIM   Especifique de onde vem a renda: 

Bolsa do governo R$ _______ Ajuda de outras pessoas R$_______ Renda de aluguel R$ ______ 

Artesanato/salgados/doces/costura/tomar conta de criança/venda de roupas/cosméticos etc. R$ ___________ 

Outras atividades: R$_________ Escreva a atividade:____________________________________________________ 

 

AGORA, SOME TODOS OS RENDIMENTOS BRUTOS RECEBIDOS PELAS PESSOAS QUE MORAM NA 

CASA: 

 
TOTAL DA RENDA BRUTA DA FAMÍLIA: R$ ________________ 
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Instruções para comprovar as rendas da família: 

Empregado/Contratado Fotocópia do contracheque, ou declaração de salário da firma empregadora. 

Autônomo/Bicos 
Se trabalha para uma empresa ou patrão, mas sem registro, pedir a eles uma declaração do 
rendimento mensal ou declaração de imposto de renda do ano anterior ou declaração de 
próprio punho informando a renda mensal. 

Dono ou Sócio de empresa 
Apresentar fotocópia (xerox) da declaração de imposto de renda do ano anterior e/ou 
declaração de próprio punho informando a renda mensal.  

Desempregado que não 
exerce nenhuma atividade 

remunerada 

Fotocópia do seguro desemprego, se for o caso, com o valor recebido no último mês e/ou 
declaração esclarecendo como estão se mantendo. 

Aposentado, Pensionista ou 
Afastado do INSS 

Fotocópia do ticket de pagamento do caixa do banco, contendo o valor recebido. 

 

DECLARAÇÃO DE BENS  

MORADIA: (   ) Própria (   ) Emprestada  (   ) Financiada - prestação R$ ___________ (   ) Alugada R$___________ 

Se a casa for emprestada, escreva aqui quem a emprestou, qual a relação da família com o proprietário e por quanto tempo emprestou. 

__________________________________________________________________________________________ 

Outros Imóveis (casa, terreno etc.): _______________________________ Local: ____________________ 

(    ) Próprio (    ) Financiado - Número total de  parcelas: ______    Valor de cada parcela R$ __________   

Valor total do imóvel R$ ________________________ 

MOTO: Não tem (     )       Tem moto  (      ) Modelo: __________________________Ano: ____________ 

Situação: (    ) Quitado   (   ) Financiado  

CARRO: Não tem (      )       Tem carro  (      )   Modelo: _______________________ Ano: ___________ 

Situação: (    ) Quitado   (    ) Financiado  

OUTROS VEÍCULOS: Não tem (     )       Tem (      ) Modelo: _____________________Ano: _____________ 

Situação: (    ) Quitado   (   ) Financiado  

EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO FINANCEIRA PASSADA: 

A condição financeira da família já foi melhor no passado?  (      ) Sim          (     ) Não 

No passado, as crianças da casa estudaram em colégio particular? (    ) Sim  (    ) Não   

Quando?______________Em qual colégio?_______________________________ Até que série?______________ 

 

Você está terminando de preencher a Ficha de Inscrição. Releia, assine a autorização  da página 3, junte todos os 

documentos pedidos, coloque num envelope e nos envie. Quanto antes da data de 19 de agosto, último dia para 

envio, você mandar, nos ajuda muito! Não é necessário mandar por SEDEX ou Carta Registrada. 

Programa BOM ALUNO 

Caixa Postal: 2504 - CEP: 30140-971 

Belo Horizonte - Minas Gerais 

IMPORTANTE Se há algo que você gostaria de nos comunicar, mas que não foi contemplado nesta ficha de inscrição, 
ou mesmo justificar algo dos dados apresentados, por favor, escreva atrás desta folha. Para nós é muito importante o 
maior número de dados possíveis sobre a criança e a família. 


