
PROMOÇÃO LONDRINENSE, O MELHOR LUGAR PARA ESTUDAR 

 

Ao longo dos últimos meses, divulgamos que, na pesquisa realizada em junho deste ano com mais de 900 alunos e 

famílias, quando perguntado se indicariam nossa escola para seus amigos, 99% responderam “sim”. 

Com essa informação, criamos a promoção LONDRINENSE, O MELHOR LUGAR PARA ESTUDAR para reconhecer a 

parceria com as famílias de nossos alunos. No dia 14 de novembro de 2017, fizemos o sorteio dos prêmios previstos 

no regulamento. Uma experiência valiosa, que apresentou resultados fantásticos. 

Embora esta promoção tenha terminado, as indicações continuam! Motivo de grande alegria para nossa equipe. 

Para que possamos continuar agradecendo de uma forma especial às famílias que indicam amigos para se tornarem 

alunos a partir de 2018, passamos agora a uma nova fase da promoção, que acontece até o início das aulas em 2018.  

Não se trata de um novo sorteio. A ação é válida para todos os alunos que indicarem amigos para 2018. Veja as 

condições para ganhar um lindo presente do Colégio Londrinense. 

1. Podem participar todos os alunos que cursaram em 2017 a Educação Infantil ou o Ensino Fundamental ou o 

Ensino Médio no Colégio e Anglo Londrinense. 

2. No caso do participante indicar um aluno que já tenha efetivado a matricula para 2018, a indicação não será 

válida. Só são válidas indicações de estudantes ainda não matriculados no Colégio e Anglo Londrinense.  

3. A indicação de um novo aluno deve ser feita no site www.qualidadelondrinense.com.br com o preenchimento 

dos seguintes dados: nome do possível aluno, nome do responsável pelo aluno, CPF do responsável legal pelo 

aluno, série pretendida para 2018, atual escola do possível aluno, telefone para contato com o responsável legal, 

e-mail do responsável legal do possível aluno. 

4. Quando o indicado efetivar sua matrícula para o próximo ano letivo, o aluno regularmente matriculado em 2017 

que o indicou recebe de presente o copo “Londrinense, o melhor lugar para estudar”. 

5. O novo aluno indicado por um atual aluno também recebe o copo “Londrinense, o melhor lugar para estudar” no 

ato da efetivação da matrícula. 

6. Para receber o presente a que tem direito, o participante deverá comparecer à Central de Matrículas do Colégio 

Londrinense, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1652. 

7. Não haverá limites, podendo cada participante receber o número de copos referentes às suas indicações que 

efetivarem a matrícula para 2018. 

8. No caso dos novos alunos que foram indicados, eles recebem o presente no ato da efetivação da matrícula para 

2018 e também podem receber copos pela indicação de um amigo que venha a se matricular para 2018.  

Nossa equipe encontra-se à disposição para esclarecimentos. Um gesto simbólico para continuarmos agradecendo 

às famílias e aos alunos que nos honram com seus depoimentos e fazem a imagem da nossa escola em Londrina.  

Um simples presente para o presente: um copo. Um presente determinante para o futuro: educação de qualidade! 

http://www.qualidadelondrinense.com.br/

