
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduza as despesas de seu filho! 
 
 

Temos uma novidade que vai ajudá-lo(a) a reduzir seus gastos mensais: a BOLSA 

AMIGO 2023. Com ela você pode conseguir a isenção de uma mensalidade. Veja 

como funciona a BOLSA AMIGO 2023: 

A cada aluno indicado que se matricular em nosso curso regular, você ganha a 

isenção da mensalidade de 1 (um) mês. Para isso, as pessoas que você indicar, 

deverão informar o nome completo do aluno VK na ficha de inscrição. Aproveite 

essa oportunidade! Una o útil ao agradável, traga para o nosso convívio pessoas de 

seu relacionamento e, ainda, reduza suas despesas! 

Qualquer dúvida, entre em contato! 
Um forte abraço. 

 

REGULAMENTO 

 
- As indicações serão válidas apenas para cursos curriculares; 
- A comprovação da indicação será feita por declaração dos responsáveis pelo 
matriculando, no ato da matrícula ou por informação prestada na FICHA DE INDICAÇÃO 
DE NOVOS ALUNOS anexa; 
- O benefício só se efetivará em mensalidades a vencer, mediante o aluno indicado 
estar matriculado em nossos sistemas. O mesmo não se aplica em caso de 
inadimplência; 
- Sua vigência valerá durante o ano de 2023 e será interrompida/cancelada caso o aluno 
indicado abandone o curso; 
- A Bolsa Amigo 2023 dá desconto exclusivamente para as mensalidades referentes à 
prestação de serviços educacionais (não engloba despesas de apostilas, materiais, 
cursos extracurriculares e outras). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você ganha em economia e seu amigo 
em qualidade de ensino! 

 

Indicador 
Nome  
Pai do(a) Aluno(a)    

 

Indicados 
Nome do Pai:       
Endereço Residencial:      
Endereço Comercial:    
Telefones:     
Nome do(s) Aluno(s):     
Série que cursará(ão) em 20    :      

 

Nome do Pai:       
Endereço Residencial:      
Endereço Comercial:    
Telefones:     
Nome do(s) Aluno(s):     
Série que cursará(ão) em 20    :      

 

Nome do Pai:       
Endereço Residencial:      
Endereço Comercial:    
Telefones:     
Nome do(s) Aluno(s):     
Série que cursará(ão) em 20    :      

 

Nome do Pai:       
Endereço Residencial:      
Endereço Comercial:    
Telefones:     
Nome do(s) Aluno(s):     
Série que cursará(ão) em 20__:      


