
 

Aos Alunos e Responsáveis 

 

O Colégio Adélia traz uma grande novidade de parceria com seus alunos, maiores de 18 

anos, ou responsáveis de alunos, relacionada com o lançamento dos cursos novos que serão 

oferecidos a partir do mês de maio desse ano de 2017. 

Agora, além de aluno, ou responsável, você pode se tornar um parceiro de vendas do 

Colégio Adélia, garantindo uma renda extra para você! Funciona como uma comissão sobre 

matrículas, na qual, quanto mais alunos novos você conseguir trazer para alguns cursos, maior 

será o seu ganho!!! 

Então, vamos nos atentar para as regras sobre esse processo: 

 

1) Quais são os cursos participantes dessa parceria? 

Apenas fazem parte da parceria de comissão de vendas, o Curso Técnico de Nível Médio 

em Informática, na modalidade à distância de ensino, de duração de 18 meses, e os Cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC´s), de duração de 6 meses, que são: Cuidador de Idoso, 

Cuidador Infantil, e Agente Comunitário de Saúde. 

 

2) Quem pode divulgar e conseguir mais alunos para o Colégio Adélia? 

Alunos maiores de 18 anos, ou o responsável pela matrícula dos alunos, professores e 

funcionários do Colégio. 

 

3) Qual será meu ganho/minha comissão, caso consiga matricular um aluno? 

O valor da primeira mensalidade desse aluno, será revertido para o vendedor. Sendo 

assim, no caso do Curso de Cuidador de Idoso, a primeira mensalidade custa R$282,00. Se eu 

vender 1 matrícula, ganharei um valor de R$282,00 reais. Se eu vender 10 matrículas, 

ganharei um valor de R$ 2.820,00, e assim por diante. No caso do Técnico em Informática 

EAD, o valor da mensalidade é de R$210,00. 

 

4) Qual é o procedimento para que eu consiga vender e receber minha comissão? 

É bastante simples. Basta você acompanhar o aluno para o qual vendeu o curso até nossa 

sala de matrícula. Lá ele realizará a matrícula, e receberá uma declaração da mesma. Você 

também receberá uma declaração de matrícula com o nome do aluno levado por você como 

comprovante.  

Após o pagamento da primeira mensalidade do aluno, você poderá retirar este valor, junto 

ao Departamento Financeiro do Colégio, ou então, poderá escolher caso queira utilizar esse 



 

saldo para abater nas mensalidades do Colégio, ou até mesmo, nos casos de alunos com 

mensalidade ou material em atraso, poderá ser feita negociação dos débitos com esse saldo 

adquirido. 

 

Gostou?!  

Essa é mais uma ação do Colégio Adélia que comprova que a parceria feita entre a Escola 

e toda a Comunidade Escolar, tem tudo para dar certo! 

Todos saem ganhando, e no final, quem mais recebe esses ganhos são os alunos, que 

continuarão estudando em uma escola com qualidade de ensino, ampla estrutura e condições 

de acesso a todos.  

Para maiores informações sobre os 4 cursos mencionados acima, acesso nosso site: 

www.colegioadelia.com.br 

Atenciosamente,  

Equipe de Direção 

 

 

 
 

http://www.colegioadelia.com.br/

