
 
 

REGULAMENTO PARA “PROGRAMA DE DESCONTO PARA ALUNOS 

DESTAQUES PISM” 

PARA NOVOS ALUNOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2021 

 

O Colégio Academia sempre buscou um ensino de excelência e valorização 

dos alunos que se destacam em suas séries. Neste intuito, como forma de 

motivar os alunos as buscarem o seu melhor, o Colégio Academia terá a Bolsa 

PISM em 2021 para alunos novatos da 3ª série do Ensino Médio, que premiará 

os alunos destaque conforme a tabela de NOTAS E DESCONTOS abaixo:  

NOTA DO PISM 1 REALIZADO EM 

JAN/2020 

BOLSA DE DESCONTO PISM 

PARA 2021 

65% A 69,99% de aproveitamento Bolsa de 70% de desconto em 2021 

70% A 79,99% de aproveitamento Bolsa de 80% de desconto em 2021 

80% A 89,99% de aproveitamento Bolsa de 90% de desconto em 2021 

ACIMA DE 90% de aproveitamento Bolsa de 100% de desconto em 

2021 

Obs.: caso seu rendimento seja menor que 65% teremos condições 

diferenciadas 

Como o processo funcionará: 

1 – O candidato deverá enviar a nota do PISM com seus dados (nome 

completo do responsável, nome completo do candidato e telefone para contato) 

para centralderelacionamento@academia.com.br; 

mailto:centralderelacionamento@academia.com.br


 
 

2 – Após a análise, a Central de Relacionamento entrará em contato 

informando o percentual de desconto. 

Regras gerais: 

 O desconto será somente para o ano de 2021; 

 O desconto não contempla atividades extracurriculares, materiais, taxas 

e quaisquer outros tipos de gastos, sendo destinada única e 

exclusivamente para mensalidades do ensino regular; 

 Serão contemplados apenas NOVOS ALUNOS para a 3ª série do 

Ensino Médio para o ano de 2021;  

 Esse programa não é cumulativo com nenhum outro desconto; 

 Caso alguma irregularidade seja verificada no ato da matrícula, o 

desconto será cancelado; 

 Esse programa é vigente a partir da data de publicação. 

Colégio Academia  

Juiz de Fora, 14 de janeiro de 2021 

 


