
 

Regulamento – Programa Eu Indico 2022 

 

O Colégio Arnaldo valoriza e promove a proximidade com as famílias e se alegra pela 

chegada de novos alunos por meio da indicação e referência. 

Com objetivo de reforçar esta prática e beneficiar a comunidade escolar envolvida, oferta 

benefícios exclusivos às famílias que efetuarem indicações de novos alunos, conforme as 

regras abaixo:   

 

• O aluno que realizar a indicação receberá o benefício de 20% (vinte por cento) de 

desconto em uma mensalidade do ano vigente, após a indicação e confirmação de 

matrícula do indicado; 

• A matrícula do indicado e novo aluno estará sujeita à disponibilidade de vaga no 

ano/turno pretendidos; 

• Somente poderão participar do processo de indicação alunos que estiverem 

regularmente matriculados no Colégio Arnaldo para o ano de 2022, referente à 

vigência da promoção; 

• O desconto por indicação poderá ser acumulado, limitado ao valor total da 

mensalidade do indicante. Assim, quanto mais indicações forem confirmadas em 

matrículas, maior será o desconto para o aluno responsável pela indicação; 

• O desconto será válido somente para o ano de 2022 e é exclusivo para quem fez a 

indicação; 

• Caso a indicação seja feita por um aluno menor de idade, ele deverá ser 

acompanhado de um responsável no ato da indicação. O mesmo se aplica no caso 

do indicado. O responsável financeiro pela matrícula será o responsável pela 

indicação; 

• Esta política de indicação se estenderá por todo o ano de 2022, sendo válidas 

somente para matrículas novas para o ano de 2022; 

• Caso o aluno indicado seja contemplado com desconto de 100%, por qualquer 

motivo descrito nas demais políticas da escola, o benefício do programa EU 

INDICO não será aplicado ao aluno responsável pela indicação; 

• Os casos omissos serão decididos por uma comissão interna designada para essa 

finalidade; 

• Qualquer alteração ocorrida na concessão de algum percentual de desconto não 

indica alteração nas regras aqui contidas, sendo entendidas como mera 

liberalidade. 



 

• Esta promoção é válida a partir da de publicação deste regulamento. 

 

Para solicitação de participação no Programa Eu Indico, preencher formulário a seguir:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Smp3x9qQOBCFsvtqSB-

YDh0itO7WbXZdzLtCRd0jBaH-2g/viewform 

 

 

 

 

Colégio Arnaldo 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021. 
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