
 
EDITAL DE DESCONTO COMERCIAL POR INDICAÇÃO DE NOVOS ALUNOS – 2021 
 
O Colégio Arnaldo sempre valorizou uma relação próxima com as famílias, tanto que muitos dos novos 
estudantes que procuraram a Unidade Funcionários nos últimos anos foram decorrentes da indicação de 
alunos e familiares. 
Reforçando essa prática, para cada matrícula confirmada de um novo aluno a partir da indicação de 
estudante ou familiar do Colégio Arnaldo – Unidade Funcionários, quem indicou e quem foi indicado terão 
desconto nas mensalidades de 2021, conforme os critérios abaixo: 
 
PARA QUEM INDICA: 

 05% de desconto a partir da 2ª mensalidade, fevereiro, até o mês de dezembro/2021, para cada 
matrícula confirmada a partir da indicação, enquanto a família indicada estiver regularmente 
matriculada. 

 Caso a família indicada cancele a matrícula no transcorrer do ano letivo, o referido desconto será 
cancelado nas parcelas restantes até o mês de dezembro/2021. 

 A matrícula do aluno novato estará sujeita à disponibilidade de vaga na série/turno pretendidos. 
 Somente poderão participar do processo de indicação familiares e alunos que estejam regularmente 

matriculados na Unidade Funcionários do Colégio Arnaldo no ano de 2020. 
 O desconto por indicação poderá ser acumulado, limitado ao valor total da mensalidade. Assim, 

quanto mais indicações forem confirmadas em matrícula, menor será o valor da mensalidade de 
quem indicou. 

 Na primeira parcela (matrícula) não incidirá o desconto por indicação. 
 
PARA O INDICADO: 

 05% de desconto a partir da 2ª mensalidade, fevereiro, até o mês de dezembro/2021. 
 Esse desconto não poderá ser acumulado com outros descontos, sejam eles comerciais, sindicais 

ou filantrópicos. 
 O desconto somente terá validade para as turmas da Unidade Funcionários do Colégio Arnaldo 

enquanto houver vaga para 2021. 
 Na primeira parcela (matrícula) não incidirá o desconto por indicação. 

 
O prazo para que as indicações ocorram e tenham validade é até o dia 31 de outubro de 2021. 
 
É importante ressaltar que, para a indicação ter validade, é preciso que o formulário anexo seja preenchido 
anteriormente à matrícula. A indicação após a matrícula no Colégio Arnaldo Funcionários não dará direito 
aos descontos acima mencionados. 
 
Agradecemos a parceria de sempre de todas as famílias.  
 
Karla Vignoli Viegas Barreira 
Diretora - Colégio Arnaldo Funcionários 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE NOVOS ALUNOS – 2021             Data: ____/____/_____ 

Quem indica 

Aluno:___________________________________________________ Turma 2020: _________________ 

Responsáveis:________________________________________________________________________ 

Indicado 

Aluno:_______________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______________Turma 2021: __________________ 

Responsáveis:________________________________________________________________________ 

 

*O formulário preenchido deve ser escaneado e enviado para o e-mail: secretaria@colegioarnaldo.com.br 

 

mailto:secretaria@colegioarnaldo.com.br

