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Perguntas Frequentes 
 
1. O que é o Amigo vale-prêmio? 

O programa “Amigo Vale Desconto” tem por objetivo incentivar os alunos e não-alunos a indicarem pessoas 
a se tornarem alunos do Colégio e Cursinho EBE Objetivo localizados na Rua Argentina, 59 Vila Endres 
Guarulhos, SP. 
  

2. Quem pode participar?  

  a) Pais e Responsáveis do Colégio EBE Objetivo da Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e 
Cursinho Objetivo; e 
  b) Pais e Responsáveis da Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Cursinho Objetivo ainda 
não matriculados. 
  

3. Sou funcionário da instituição, posso participar?  

Não, funcionários, não podem participar do programa. 

  

4. Como eu participo? 

Para participar, o interessado deverá acessar o site www.ebeobjetivo.com.br/amigovaledesconto, validar 
o CPF e indicar ao menos 01 (um) amigo durante o período do ciclo vigente. O aceite deverá ser realizado 
a cada indicação feita. 
  

5. Qual o período em que posso indicar?  

O período de participação do Programa para alunos indicantes inicia-se em 23/09/2019 e se encerrará às 
23h59min do dia 30/01/2020, horário de Brasília. 

  

6. Qual benefício eu ganho por cada indicação? 

 A cada 1 novo aluno matriculado e pagante, de qualquer turma ou série, o CPF que indicou ganha 
automaticamente mais 5% de desconto sobre o valor líquido já acordado sobre um único aluno. Ao atingir 
12 alunos ou mais matriculados pagantes, será garantido 100% de bolsa  

7. Eu ganho por toda indicação que eu fizer? 

 Não, você irá ganhar pelas indicações que atendam a todas as condições do regulamento do programa, por 
exemplo: Caso os indicados não efetivem a matrícula para e/ou não pagarem a primeira parcela da 
mensalidade escolar independente do plano escolhido, as indicações e os descontos para o CPF que indicou 
não serão concretizados. 
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8. As indicações de amigos que já possuem matrículas em 2019, serão válidas? 

A indicação de amigos que estudam ou estudaram no Colégio EBE Objetivo no ano letivo de 2019 não serão 
válidas. 
  

 9. O que acontece se meu amigo for indicado por outros alunos da minha instituição?  

Caso mais de um Pai ou Responsável indique o mesmo aluno, será computada a indicação que o amigo 
indicado escolher. A escolha é feita na secretaria do colégio.  
Caso a escolha não seja feita, ou não havendo acordo entre as partes, o desconto irá para o quem inscreveu 

primeiro no SITE www.ebeobjetivo.com.br/amigovaledesconto 

  

10. Posso indicar quantos amigos quiser? 

Sim, você pode indicar quantos amigos quiser, porém, os prêmios são cumulativos até igualarem o valor 
total da sua mensalidade. 

 

11. Em quanto tempo recebo meu desconto?  

O desconto será disponibilizado respeitando a seguinte regra: para os indicados que se matricularem até o 
dia 30 de janeiro 2020, o desconto na mensalidade do indicante será aplicado a partir de março (03) do 
mesmo ano. 
O desconto será válido para todas as mensalidades subsequentes de março do ano letivo indicado. 
 
 

12. Como recebo o meu desconto? O desconto é automaticamente aplicado em sua mensalidade. 

O desconto será disponibilizado respeitando a seguinte regra: para os indicados que se matricularem até o 
dia 30 de janeiro 2020, o desconto na mensalidade do indicante será aplicado a partir de março (03) do 
mesmo ano. 
O desconto será válido para todas as mensalidades subsequentes de março do ano letivo indicado. 

  

13. Estou inadimplente, posso indicar? 

 Sim, você pode indicar, porém, o desconto não irá ser aplicado à mensalidade inadimplente. 

  

14. A pessoa que eu indicar também ganha algum benefício?  

Sim, cada amigo indicado receberá descontos para pagamentos no 1º dia útil do mês. 
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15. Até quando são válidos os descontos? 

As indicações serão cumulativas. Na sequência dos anos que o aluno for estudando, se seus indicados forem 
renovando e pagando a rematrícula e/ou novos alunos indicados realizarem a matricula e pagamento da 
mesma, a quantidade de desconto irá aumentando, até chegar a 12 alunos, concedendo a bolsa de 100% 
nos valores das mensalidades  
 
 
16. Posso perder os descontos concedidos por algum motivo? 
 
Sim, o CONTRATANTE perderá a concessão da bolsa de estudo integral ou parcial, ou outro desconto, sobre 
o valor da anuidade e/ou de suas respectivas parcelas mensais, nas condições descritas no Contrato de 
Prestação de Serviços, Cláusula 9.2, disponível no site https://www.ebeobjetivo.com.br/documentacao 
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