Regulamento – Subsídio para Van Escolar
O Colégio Êxito Alvorada tem uma novidade que pode beneficiar novos alunos para
estudarem conosco em 2022. Trata-se do Subsídio para a Van Escolar que dará desconto
de R$100,00 no transporte escolar para alunos que moram nos seguintes bairros:
Americana, Bela Vista, Centro, Formosa, Onze de Abril, Piratini e Sumaré. Para a aplicação
do desconto, é necessária a efetivação da matrícula do novo aluno para o ano letivo de
2022 e que o mesmo esteja morando em um dos bairros participantes.

Confira o regulamento:
1. PODEM PARTICIPAR DA CAMPANHA:
Todos os alunos calouros matriculados no Colégio Êxito Alvorada no ano de 2022 e,
também, os alunos veteranos que indicarem um aluno através do PROGRAMA INDICAÇÃO
PREMIADA, conforme regulamento disponível neste link.
.
2. NÃO PODEM PARTICIPAR DA CAMPANHA:
● Alunos que foram agraciados com bolsas integrais ou parciais;
● Alunos que possuem a bolsa colaborador;
● Alunos que foram agraciados com descontos, exceto desconto antecipação e
Indicação Premiada;
● Alunos que não estão endereçados nos bairros desta campanha;
● Alunos veteranos que não utilizavam a van e querem utilizar o serviço sem ter
participado do Programa Indicação Premiada.
3. CONDIÇÕES DE CONCESSÃO DE DESCONTO:
3.1 - Será aplicado o desconto de R$100,00 (cem reais) por aluno novo com matriculada
confirmada, com validade para o ano de 2022, sendo o pagamento da anuidade dividida em
11 (onze) parcelas a serem pagas de fevereiro a dezembro de 2022.
3.1.1 - Matrícula confirmada corresponde ao pagamento reconhecido como quitado pelo
Financeiro do Colégio Êxito Alvorada.
3.1.2 O desconto de Subsídio da Van é limitado ao valor de R$100,00 (cem reais) por aluno.
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3.2 – O valor do serviço mensal será estipulado pela empresa prestadora de transporte
escolar e o pagamento deverá ser realizado até o dia 05 de cada mês. Para ter direito ao
desconto o prazo de pagamento deverá ser respeitado, caso contrário, não haverá
incidência de desconto.
3.2.1 – O valor a ser pago da mensalidade do transporte escolar será encaminhado
juntamente com o boleto da mensalidade da escola.
3.3 – Em caso de inadimplência superior a 20 dias, independendo de aviso ou notificação
prévia, o serviço estará suspenso e cancelado, não tendo mais o aluno direito a usufruir do
Subsídio da Van.
3.4 - Os descontos serão válidos aos Alunos matriculados no Colégio Êxito a partir da
vigência do contrato com a empresa de transporte escolar. Está vedado o pagamento com
desconto para períodos anteriores da efetivação da matrícula.
3.5 - O desconto será condicionado ao pagamento até a data de vencimento, ou seja, dia 05
(cinco) de cada mês.
3.6 - O responsável pelo aluno subsidiado deverá cumprir com todas as cláusulas
disponíveis no Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar da empresa
parceira do Colégio Êxito.
3.7 - Possíveis dúvidas podem ser dirigidas junto à Secretaria do Colégio Êxito Alvorada
pelo telefone (51) 3447-0265 ou whatsapp (51) 99505-7752
Alvorada, 31 de dezembro de 2021.
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