
 

Ofício circular nº 01 

Barra Mansa, 01 de setembro de 2020. 

Da: Direção do Colégio Verbo Divino  
Aos: Pais e/ou Responsável  
Assunto: Descontos para Irmãos e Solicitação de Bolsa de Estudo 
 
O Colégio Verbo Divino, Instituição Educacional da Congregação do Verbo Divino, além de conceder bolsas de estudo 
e descontos comerciais, vem adotando a prática dos descontos destinados às famílias com mais de um filho 
matriculado no Colégio. Confira os detalhes a seguir: 
 
Desconto para Irmãos 
Para que o aluno matriculado obtenha essa concessão em 2021, é necessário que o responsável faça um 
requerimento solicitando o benefício, por meio de um formulário de desconto para irmãos, disponível no site do 
Colégio, acessando o menu Serviço Social/Assistência Social no período de 01 de setembro a 20 de dezembro de 
2020. Esse desconto será de 3% nas mensalidades para cada irmão matriculado no Colégio Verbo Divino, concedido 
a partir da 2ª parcela do ano letivo. Acima de dois filhos, o desconto será de 6% nas mensalidades para cada irmão, 
também a partir da 2ª parcela do ano letivo. No caso de alunos novos, esse benefício deverá ser requerido no ato da 
matrícula. 
 
Solicitação de Bolsa de Estudo ou Desconto Comercial   
Para 2021, manteremos as duas modalidades de desconto. A Bolsa de Estudo - exclusiva para famílias com renda 
per capita de até 3 (três) salários mínimos que já têm Bolsas Assistenciais de 50% e 100%. E Desconto Comercial, 
onde não há nenhuma restrição. Para que o aluno obtenha uma dessas concessões, é necessário que o responsável 
faça o requerimento do benefício entre setembro e outubro de 2020. Todo o processo estará disponível no site do 
Colégio, www.cvdonline.com.br. 
 
A entrega da documentação completa, solicitada no Edital de Bolsas Assistenciais ou Descontos Comerciais, e 

do formulário preenchido e assinado, poderá ser realizada de duas formas:  

 

Online: 

- Envio para o e-mail assistentesocial@cvdonline.com.br (formulário e documentos digitalizados e salvos em PDF) 

 

Pessoalmente: 

- Entrega física no Colégio Verbo Divino, com envelope lacrado contendo com o nome completo do(a) aluno(a), 

responsável e telefone para contato, de 8h às 11h e de 13h30min às 16h. (não será realizada a conferência da 

documentação no momento da entrega, receberemos apenas o envelope lacrado)  

 
Observações importantes:  
 
- NÃO SERÃO ANALISADAS SOLICITAÇÕES DE DESCONTO COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU ILEGÍVEL. 

- Não serão aceitos arquivos em formato de imagem (*.jpg, *.png, e outros) 

- Não será aceita a entrega de formulários para renovação de descontos e bolsas após a data previamente 
estabelecida. Os que não cumprirem o prazo perderão a oportunidade do benefício.  
- Os descontos (bolsa, comercial e para irmãos) não são cumulativos. 
 
Todas as normas estão disponíveis no Edital anexo em nosso site, na Tesouraria, na Secretaria da Escola e no setor 
de Serviço Social. 
 
Atenciosamente,  
 
Flávia Gonçalves Real  
Diretora Escolar 

http://www.cvdonline.com.br/

