
 

  

Política de Desconto 

Campanha: Captação 2020 (Novos Alunos)  

 

1. Qual (is) a (s) unidade (s) participante da campanha? 

Unidade Centro – Manaus. Localizada na Av. Leonardo Malcher – Centro  

Unidade Cidade Nova – Manaus. Localizada na Av. Jurunas – Cidade Nova   

2. Para qual (is) série (s) e turno (s) o desconto diferenciado é válido?  

Unidade Centro – Somente para o 1º ano do ensino fundamental (10 vagas), turno vespertino.   

Unidade Cidade Nova – Somente para o maternal da educação infantil (10 vagas), turno 

matutino e vespertino.   

3. O desconto é válido para matrícula e mensalidades? 

O desconto vigente desta campanha será aplicado nas mensalidades referente ao ano 2020 para 

novos alunos, não sendo válido para a matrícula. O valor da matrícula o pagamento será integral 

e o desconto será a partir da 2ª mensalidade até a 12ª.  

Exemplo:  

Centro Cidade Nova 

Matrícula Mensalidade Matrícula Mensalidade 

R$ 1.864,00 R$ 695,00 R$ 954,00 R$ 695,00 

 

4. Após matricular na unidade Centro ou Cidade Nova e por algum motivo quiser transferir 

para outra unidade do Lato Sensu é possível? 

Sim. Mas, é necessário pagar a diferença do valor da matrícula e mensalidade da unidade 

escolhida. 

5. O desconto é acumulativo com algum outro desconto? 

Não. A escola tem convênios com algumas empresas e órgãos. Portanto, o cliente deverá 

escolher o desconto via convênio ou da campanha vigente. 

6. O desconto é válido para matrícula referente ao ano 2019? 

Não. Somente para o ano de 2020. 

7. Válido também para o Integral Bilíngue? 

Não. A concessão de desconto é somente para o ensino regular.  



 

  

8. As atividades extras (esportes, música e dança) também terão a mesma concessão de 

desconto? 

Não. A concessão de desconto é somente para o ensino regular.  

9. O desconto é válido até quando?  

A concessão do valor diferenciado para as séries mencionadas anteriormente será válida até 

31/12/2019 ou assim que as vagas forem preenchidas.   
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