
Regulamento promoção 

1.Período da Promoção 
Entre os dias 31 de janeiro e 11 de fevereiro, podendo ser encerrada caso as vagas 
se esgotem antes deste prazo. 

1.Critério de par8cipação 
2.1) Clientes elegíveis 
2.1.1) Matriculados em 2021 

a. Clientes que man<veram seu(s) filho(s) matriculados no ano de 2021 
e não possuem pendências financeiras referentes às anuidades deste 
ano. 

b. Promoção aplicada tanto àqueles que já se matricularam para o ano 
le<vo de 2022 quanto àqueles que ainda vão realizar a matrícula 

2.1.2) Matriculados em 2022 
a. Clientes que não possuíram vínculo contratual com a escola no ano de 
2021. 

2.2) Clientes não elegíveis 
a. Clientes que possuem pendências financeiras em relação a anuidades 
passadas com o Colégio Pinheiro GiannaMasio 
b. Clientes que, por qualquer outro débito, estejam inscritos no cadastro 
nega<vo de órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e outros) 
c. Para enquadramento nesta promoção, não são elegíveis indicações de 
irmãos ou parentes; nestes casos, consultar a área financeira para 
eventuais beneTcios a serem concedidos pela ins<tuição. 

 2.3) Efe8vação do beneDcio 
a. A promoção só será aplicada quando o aluno indicado for ALUNO 
NOVO 

Entende-se por aluno novo aquele que não possui vínculos com o CPG 
nos anos de 2020 e 2021. 

b. Aquele que indicou outro cliente só fará jus ao seu beneTcio após a 
efe<vação da matrícula do aluno por ele indicado. 

1.BeneDcios  
3.1) A8vidade extra 
3.1.1) A8vidades extras contempladas 

a. Basquete, handball, vôlei, teatro, karatê, judô, jiu-jitsu e qualquer 
a<vidade extra que seja divulgada pelo CPG até o dia 11 de fevereiro 

3.1.2) A8vidades extras não contempladas 
 a. Futsal e qualquer a<vidade a ser anunciada após o dia 11 de fevereiro 

3.1.3) BeneDcio concedido e regras para aplicação 
 a. Indicando aluno para a educação infan8l: 
  Aluno indicado: 100% de desconto em uma parcela da anuidade 
  Aluno indicador: 100% de desconto em uma parcela da anuidade 



d. Indicando aluno para o Fundamental I no turno da manhã 
Aluno indicado: 1 mês de uma a<vidade extra  

  Aluno indicador: 1 mês de uma a<vidade extra 

e. Indicando aluno para o Fundamental I no turno da tarde 
Aluno indicado: 1 mês de uma a<vidade extra 

  Aluno indicador: 1 mês de uma a<vidade extra 

b. Indicando aluno para o Fundamental II no turno da manhã 
Aluno indicado: 1 mês de uma a<vidade extra 

  Aluno indicador: 1 mês de uma a<vidade extra 

e. Indicando aluno para o Fundamental II no turno da tarde 
Aluno indicado: 1 mês de uma a<vidade extra 

  Aluno indicador: 2 meses de a<vidade extra 

f. Indicando aluno para o Ensino Médio 
Aluno indicado: 1 mês de uma a<vidade extra 

  Aluno indicador: 1 mês de uma a<vidade extra 

3.1.4) Início das a8vidades extras e escolha da modalidade 
 a. As a<vidades extras iniciarão até o dia 28 de fevereiro 

b. A escolha da a<vidade deverá ser feita entre os dias 11 e 25 de 
fevereiro, e a turma será preenchida por ordem de chegada;  

3.1.5) Cancelamento da a8vidade extra 
a. Caso as turmas de a<vidades extras não a<njam o mínimo de alunos, 
a turma será cancelada e o beneficiário poderá escolher outra a<vidade 
que ainda não esteja com a turma preenchida; 
b. Em situações em que ocorra a superveniente indisponibilidade do 
profissional contratado, o cliente poderá escolher outra a<vidade, 
exceto se a a<vidade inicialmente escolhida já foi iniciada; 
c. Se o responsável cancelar a a<vidade extra no decorrer do beneTcio, 
este não será estendido ou rea<vado em nenhuma hipótese; 

3.1.6) Perda do beneDcio 
a. A escola não se responsabiliza por indisponibilidade de horários por 
parte do beneficiário. Caso não tenham horários de a<vidades 
disponíveis, o cliente renuncia ao beneTcio, não fazendo jus a qualquer 
<po de contraprestação, por se tratar de uma ação promocional e não 
uma prestação de serviço. 
b. Não realizando a escolha da a<vidade até o dia 25 de fevereiro, o 
cliente perde o beneTcio concedido por esta promoção. 

3.2) BeneDcio em parcela da anuidade 
a. Este beneTcio será aplicado apenas àqueles que indicarem algum 
aluno para a educação infan<l. Qualquer cliente que indicar outro para 



se matricular na educação infan<l fará jus a 100% de desconto em uma 
parcela da anuidade. O cliente indicado também fará jus a 100% de 
desconto em uma parcela da anuidade. 

3.3.) Acumulação de beneDcios 
a. O beneTcio de indicação para a educação infan<l não se acumula. 

Em caso de uma segunda indicação, o indicador receberá 50% de 
desconto em uma parcela sobre o valor do plano de pagamento. Mais 
indicações não importam em mais descontos. Caso tenha indicações 
extras, entre em contato com a secretaria para condições especiais.  

b. Nas hipóteses do beneTcio de a<vidade extra, cada indicação além da 
inicial concederá 15 dias de a<vidade gratuita, podendo acumular até 
uma indicação principal e 4 extras. Desta forma, o aluno indicador terá 
direito a até 3 meses de gratuidade em uma a<vidade extra (no caso de 
beneTcio por indicação de aluno ao Fundamental 2 tarde, o total 
acumulado será de 4 meses de uma a<vidade extra) 

Nos casos de acumulação, não poderá ser escolhida mais de uma 
a<vidade. Uma vez escolhida a a<vidade, o beneTcio só valerá para 
esta. 

1.Quan8dade de vagas contempláveis pela promoção 
Serão disponibilizadas 100 vagas a serem preenchidas com as promoções descritas 

neste regulamento. Não há divisão entre as modalidades de desconto previstas. Sendo 
assim, a promoção será encerrada ao serem distribuídos 100 beneTcios. 

1.Situações não previstas neste regulamento 
Por se tratar de uma ação promocional e não uma prestação de serviços, o Colégio 

Pinheiro GiannaMasio resolverá situações não previstas neste regulamento 
internamente, com base na razoabilidade e na proporcionalidade, sem gerar qualquer 
expecta<va de direito ao beneficiário da promoção. 

 

Turma aluno  
indicador

Turma aluno 
indicado

Benefício ao 
indicador

Benefício ao 
indicado

701 703 2 meses de uma 
atividade extra

1 mês de uma 
atividade extra

401 801 1 mês de uma 
atividade extra

1 mês de uma 
atividade extra

202 3ª Série EM 1 mês de uma 
atividade extra

1 mês de uma 
atividade extra

Pré II 501 1 mês de uma 
atividade extra

1 mês de uma 
atividade extra

2ª Série EM Pré I
100% de desconto 

em 1 parcela da 
anuidade

100% de desconto 
em 1 parcela da 

anuidade

602 Não indicado 50% de desconto na 
primeira parcela nenhum


