
 

 

COLÉGIO INTERATIVO ARARAQUARA 

INTERATESTE 2022 REGULAMENTO 
 

Regulamento: 

1. O Interateste - exame para bolsas de estudos - é válido para os alunos matriculados, regularmente, 
no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental em 2022, em escolas públicas ou privadas com interesse em 
estudar, em 2023, no 6º ano do Ensino Fundamental ou na 1ª série do Ensino Médio do Curso e 
Colégio Interativo. 

2. A inscrição para participar do Interateste deve ser realizada exclusivamente pelo site 

https://interativoaqa.com.br/interateste. 

3. Cada candidato pode fazer inscrição para um único dia de prova. 

4. O Colégio disponibilizará aulas dicas do Interateste, gratuitas, para os candidatos interessados. 
faremos uma aula dica, totalmente gratuita na escola, para darmos dicas de como você pode fazer 
uma boa prova e conseguir o máximo de desconto. Nessa aula também apresentaremos os 
professores e a escola para você. Faça sua inscrição para a aula dica pelo WhatsApp/telefone da 
escola:16 3334-2020 (horário das 8hs às 17h30 de segunda a sexta) 

5. A prova do Interateste será composta de questões de múltipla escolha presencial. O candidato 

deverá realizar a prova no prédio da escola (LOCAL: COLÉGIO INTERATIVO ARARAQUARA: R. 

Arquiteto Walter Logatti, 894 - Jardim Higienópolis, Araraquara - SP, Cep: 14807-24) no dia e 

horário escolhidos no ato da inscrição e pelos meios disponibilizados pelo Colégio. 

6. No dia e local das provas o candidato deverá seguir as normas de biossegurança em vigência. 

7. O resultado do concurso será divulgado individualmente e de forma privada conforme calendário 
que será divulgado nas redes sociais e site do INTERATIVO ARARAQUARA (prazo esperado: duas 
semanas). Não será publicado ou divulgada nenhuma forma de ranking geral ou classificação dos 
candidatos. 

8. Para consultar o resultado o candidato deverá entrar em contato com o Colégio Interativo de 
maneira presencial ou através de telefone e WhatsApp, para saber seu desempenho: 16 3334-2020 
(horário das 8hs às 17h30 de segunda a sexta) 

9. Não haverá revisão de resultados, e o candidato, antes de realizar sua inscrição, deve concordar 
com as normas aqui estabelecidas. 

10. Os candidatos, que aceitarem o desconto e quiserem ingressar no Colégio, deverão passar pelo 
processo de entrevistas e informações sobre as regras e funcionamento do Colégio Interativo. 

11. Caso o aluno cumpra todas as regras e normas disciplinares do Colégio, os descontos obtidos com 
o Interateste são válidos até o final do ciclo de matrícula do aluno. (ou durante todo o Ensino 
Fundamental II ou durante todo o Ensino Médio). 

12. As bolsas serão concedidas exclusivamente a critério da Mantenedora do Colégio Interativo. O 
resultado é dado individualmente para cada candidato e com critérios definidos pela Mantenedora 
do Colégio Interativo. Observação: os descontos não são cumulativos. 

13. Ao participar do exame para bolsas do Colégio Interativo, o candidato declara aceitar o presente 
regulamento e todas suas cláusulas.  

14. O descumprimento das regras exclui automaticamente o candidato.  

15. Qualquer situação que não esteja contida aos itens deste regulamento será resolvida pelo Comitê 
de Ética do Interateste e pela Mantenedora do Colégio Interativo. 

Qualquer dúvida entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (16)33342020 ou enviar 

e-mail para  interateste@interativoaqa.com.  

Atenciosamente, Equipe Colégio Interativo de Araraquara   
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