Escola St. Paul’s
• Com mais de 90 anos, a escola internacional St. Paul’s recebe
alunos de 3 a 18 anos e foi a primeira na América Latina a ser
reconhecida como uma British School Overseas.
• A St. Paul’s ensina o currículo anglo-brasileiro e agrega as
culturas e línguas inglesa e brasileira.
• Ao deixarem a escola, a maior parte dos alunos vão às
melhores universidades do Brasil e do mundo.

Por que a St. Paul’s é diferente?
• É uma escola internacional, com currículo inovador e
estruturado (IB Diploma Programme)
• Excelente corpo docente e estrutura de Pastoral Care,
apoiando os alunos no seu bem-estar
• Formação holística
• Cultura de digital learning inserida no currículo - a St. Paul’s é
uma Microsoft Showcase School e Apple Distinguished School.

Fundação St. Paul’s
Acreditamos que haja no Brasil inúmeros talentos que
podem não ser percebidos por falta de oportunidade.
Por isso, queremos selecionar esses talentos e dar a
eles a oportunidade de estudar na St. Paul’s, por meio
do programa de bolsas de estudos .

Programa Bolsa de Estudos
O Programa da Fundação St. Paul’s seleciona alunos com excelente
histórico escolar e cujas famílias não podem arcar com a educação
na escola St. Paul's para concorrerem a uma bolsa de estudos.
O candidato deve atender aos critérios de seleção ao lado.
O benefício inclui todos os custos relacionados ao dia a dia
escolar do aluno (mensalidades, transporte, materiais
escolares, alimentação).
O processo seletivo se inicia em janeiro de 2020 e os selecionados
começarão seus estudos na St. Paul’s em agosto de 2021.

Quem pode se inscrever

Estar matriculado em 2020 em
escola pública ou privada

Buscamos candidatos que atendam
aos seguintes critérios de seleção:

Ter entre 11 e 15 anos de idade até
31 de dezembro de 2020
Não ter reprovação no histórico escolar
Ter conhecimento da língua inglesa
Ter um talento especial em música, artes, teatro
ou esportes é uma vantagem (não obrigatório)
Morar a uma distância de até uma hora e meia da escola
St. Paul’s, localizada no Jardim Paulistano em São Paulo
(R. Juquiá, 166, Jd. Paulistano)
Ter atitude, determinação e comprometimento
com seus estudos, para aproveitar os benefícios
do programa de bolsa de estudos

Leia o regulamento do processo seletivo
em nosso site www.fundacaostpauls.org.br

AOS CANDIDATOS SERÃO SOLICITADOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM OS ITENS ACIMA.

Processo seletivo
O processo seletivo é composto
de cinco (05) etapas consecutivas:
1. Envio de inscrição em nosso website
e análise de documentos
2. Visita à escola St. Paul’s para testes
e dinâmicas de grupo
3. Entrevistas individuais
4. Um ano de curso de preparação e imersão em
inglês e entrevistas com a família do candidato
5. Seleção final do bolsista

Inscreva-se agora
Se você deseja se inscrever e se classifica nos
critérios de seleção, conheça mais detalhes do nosso
processo seletivo no site da fundação
www.fundacaostpauls.org.br
A INSCRIÇÃO DEVE SER FEITA ENTRE OS DIAS
27 DE JANEIRO E 22 DE MARÇO DE 2020.

