
 
 

 

 
 
 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

Cap. I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art.1º- O Programa “De Olho nos Feras” (“Programa”) é uma campanha do Sistema Anglo de 
Ensino (“Sistema Anglo”), feito em caráter voluntário e exclusivamente educacional, 
direcionado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. 
 
§1º O Programa está aberto exclusivamente para: escolas conveniadas do Sistema Anglo de 
Ensino, que utilizam o material didático do Sistema Anglo do 9º (nono) ano do Ensino 
Fundamental II até o Ensino Médio, obtêm boletins e aplicam as avaliações externas fornecidas 
pelo Sistema Anglo para referidos segmentos de ensino. 
 
Cap. II - DAS INSCRIÇÕES 
 
Art.2º A inscrição e participação no Programa são voluntárias e gratuitas, não estando 
condicionadas ao pagamento de preço, compra de produto ou serviço pelos (as) inscritos (as). 
Art. 3º A adesão da escola conveniada será feita por inscrição via formulário: 
http://bit.ly/deolhonosferas até o dia 08 de setembro de 2017. Ao fazer sua inscrição, a escola 
declara estar ciente e de acordo com o presente Regulamento. 
 
Art.4º Todas as escolas participantes do Programa terão seus alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental II analisados academicamente por meio dos resultados das avaliações externas do 
Sistema Anglo. 
 
Art.5º As inscrições da escola participante serão efetuadas dentro do prazo estabelecido pelo 
Sistema Anglo, a ser divulgado por e mail para a escola participante e disponibilizado no site 
www.sistemaanglo.com.br. 
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http://www.sistemaanglo.com.br/


 
 

 

Cap. III – DA PREMIAÇÃO 
 
Art.6º O assessor pedagógico da escola inscrita no Programa identificará, por meio de análise 
de rendimento acadêmico, o aluno de cada escola do 9º ano que obtiver a maior nota, baseada 
nas médias das notas das notas das avaliações do sistema, que forem aplicadas em 2017, no 9º 
ano. 
 
§1º: O Sistema Anglo de Ensino premiará somente 1 (um) aluno por escola que possuir a maior 
média, de acordo com os critérios estabelecidos acima. 
 
§2º: Caso o aluno selecionado deixe a escola, o segundo aluno mais bem colocado, que tiver 
permanecido na mesma escola, recebe o benefício da gratuidade do material, pelo tempo que 
restar para que conclua o Ensino Médio. O valor não é retroativo aos materiais que ele tenha 
adquirido anteriormente à data. 
 
Art. 7º Referido aluno receberá, de forma gratuita, o material didático do Sistema Anglo nos 
três anos do Ensino Médio. O prêmio incluirá a gratuidade de todos os materiais básicos e 
complementares que a escola conveniada adota no Ensino Médio. 
 
§1º- A premiação não será convertida em dinheiro e é pessoal, intransferível e insubstituível. 
Ao(à) aluno(a) que desistir do(s) prêmio(s), em qualquer estágio do usufruto do benefício, não 
será dada a prerrogativa de indicação de sucessor. 
 
Art. 8º A escola endereçará uma carta diretamente aos pais ou responsável, informando os 
critérios e condições da bonificação do material didático do Sistema Anglo a cada ganhador do 
Programa. 
 
Art. 9º A gratuidade do material didático do Sistema Anglo poderá ser revogada a qualquer 
momento, a exclusivo critério do Sistema Anglo, nas seguintes hipóteses: 
 
§1º Caso o aluno apresente atitude inadequada, prejudicial à imagem do Sistema Anglo ou da 
escola, aos professores, aos funcionários e/ou aos demais alunos, conforme apreciado pelo 
Sistema Anglo e pela Coordenação Pedagógica da escola; e 
 
§2º Caso o aluno não esteja matriculado a uma escola conveniada ao Sistema Anglo de Ensino. 
  
Cap. IV - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 



 
 

 

Art. 10º - Ocorrendo igualdade na nota final de classificação, serão observados os seguintes 
critérios de desempate: 1º) médias das avaliações internas da escola realizadas pelo aluno e 2º) 
parecer dos professores do aluno. 
 
Cap. V – DA DIVULGAÇÃO 
 
Art.11º - O aluno premiado será comunicado pela escola entre os dias 11 e 21 de outubro de 
2017, por e-mail e telefone. 
 
Art.12º - A divulgação e entrega oficial da premiação será na última semana de outubro de 
2017, com data e local a serem divulgados posteriormente pela escola. 
 
Art.13º - Após a divulgação oficial, o resultado também poderá ser realizado pelos meios 
abaixo: 
1. Site www.aquitemanglo.com.br 
2. Portal www.sistemaanglo.com.br 
3. Na Convenção Anglo 2018 
 
Cap. VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 14º - A responsabilidade do Sistema Anglo de Ensino junto ao ganhador está limitada aos 
termos do presente Regulamento e isenta o Sistema Anglo de qualquer responsabilidade ou 
dano patrimonial e moral, ou incidentes, causados decorrentes do uso indevido por terceiros 
dos trabalhos apresentados e que forem objeto de publicidade ou de quaisquer danos 
verificados, por motivo de caso fortuito ou força maior, que venha impossibilitar o ganhador de 
usufruir seu prêmio. 
 
Art. 15º - O Sistema Anglo não se responsabiliza pela autenticidade dos dados cadastrais de 
seus participantes, sendo certo que serão automaticamente desclassificados e excluídos do 
Programa, independentemente da sua classificação, sem necessidade de prévia de 
comunicação, os casos em que for apurada a existência de dados cadastrais incorretos, falsos 
ou incompletos, ou que praticarem qualquer ato considerado fraudulento, ilegal, ilícito ou que 
atente contra os objetivos deste Programa , sem exclusão das sanções judiciais. 
 
Art.16º - A participação neste Programa implica cessão do nome, imagem, som de voz, 
divulgação e publicação da média do aluno e seus respectivos critérios, sem quaisquer ônus ao 
Sistema Anglo, como preveem as legislações em vigor. 

http://www.aquitemanglo.com.br/
http://www.sistemaanglo.com.br/


 
 

 

Art. 17º - Eventuais dúvidas ou casos omissos serão solucionados pelo Sistema Anglo, cuja 
decisão será lastreada na Lei nº 8.078/90, que trata da Defesa do Consumidor e da legislação 
civil em vigor. 
 


