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O Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, analisando todas as condições pertinentes tendo em
vista a garantia da qualidade de seus serviços de forma a democratizar os recursos, concede
descontos nas mensalidades escolares, considerando os seguintes critérios:
1. DESCONTO PARA FAMÍLIAS COM MAIS DE 1 ALUNO
Destinado a alunos cujas famílias matriculem mais de 1 filho no CAOP, desde que sejam pagantes
de mensalidades integrais.
 5% para o 2º Filho
 10% para o 3º filho
CONDIÇÃO: Aplicado a partir da 2ª parcela da anuidade, após a matrícula, mediante confirmação
da matrícula do grupo familiar.
2. DESCONTO SINDICAL
Destinado a alunos cujos pais sejam filiados aos sindicatos ligados è Rede Particular de Ensino,
aplicado conforme determinação e demanda de vagas de responsabilidade de cada categoria.
 100%, 80% e 40% para filhos de professores filiados ao SINPRO/MG
 De 75% a 100% para filhos de funcionários filiados ao SAEE/MG (com possibilidade de
variação a cada ano)
CONDIÇÃO: Aplicado a partir da matrícula, mediante apresentação de guia de liberação pelo
sindicato correspondente.
3. DESCONTO R.O.L (Residente em Outra Localidade)
Destinado a alunos, pagantes de mensalidade integral, residentes nos distritos de Ouro Preto ou
em outro município.
 20% para alunos residentes fora da sede ou em outro município
CONDIÇÃO: Aplicado a partir da 2ª parcela da anuidade, após a matrícula, mediante apresentação
do comprovante de endereço.
4. DESCONTO ANUIDADE
Destinado a alunos cujas famílias manifestem o interesse de realizar o pagamento anual
antecipado das mensalidades.
 5% para alunos que não obtiverem nenhum outro percentual de desconto
CONDIÇÃO: Aplicado a partir da 2ª parcela da anuidade, após a matrícula, mediante quitação
anual antecipada.

5. DESCONTO SOCIAL
Desconto concedido mediante análise socioeconômica, através do questionário que apontará o
perfil do grupo familiar e, ainda, será submetido à analise da administração, que definirá o
percentual a ser concedido, conforme estudos financeiros.
 Até 40% para alunos matriculados
CONDIÇÃO: Aplicado a partir da 2ª parcela da anuidade, após a matrícula, mediante apresentação
da carta com o resultado da avaliação.
6. DESCONTO FIDELIZAÇÃO
Destinado a alunos em transição para o Ensino Médio e aqueles já inseridos neste segmento,
matriculados no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto.





Alunos do 9º ano (veteranos) que permanecerem na escola pagarão o mesmo valor
da mensalidade de 2021.
Alunos do 9º anos do ISAP (itabirito) que fizerem a matrícula no Colégio terão 30 %
de desconto (20% distância mais 10% de bonificação)
Alunos do Ensino Médio que permanecerem no Colégio pagarão o mesmo valor da
mensalidade de 2021.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:







A política de descontos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto tem a finalidade de
garantir condições possíveis de acesso e permanência do aluno Arquidiocesano na
escola, com qualidade, com participação e com democracia.
Todos os descontos serão analisados de forma isolada, considerando a realidade de
cada aluno/família, podendo esta, escolher o desconto que melhor lhe convier, desde que
atenda aos critérios de enquadramento desta política.
Não caberá ao aluno/família, em qualquer modalidade, a cumulatividade ou a
retroatividade de benefícios.
Para receber qualquer desconto, o aluno/família deverá estar em dia com as obrigações
contratuais.
Os descontos têm aplicação no período letivo corrente, com validade para os débitos
gerados até o dia 30 de novembro do mesmo ano (incluindo a antecipação de dezembro).
Os descontos são operacionalizados pela Direção, Coordenação Administrativa, Setor de
Serviço Social, Secretaria e Setor Financeiro do Colégio, tendo sempre em vista, a
planilha de custos operacionais, que engloba: salários de professores e funcionários,
novas tecnologias, inadimplência, reajuste em conta de água, luz e outros.

Ouro Preto, 04 de outubro de 2021.
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