
- Esta promoção é válida exclusivamente para os 80 anos da Cultura Inglesa BH, ou seja, para as 
mensalidades das matrículas efetivadas para o ano de 2021; 

- Sua matrícula estará sujeita a análise de geolocalização;

- Desconto de 30% no curso regular presencial, desconto aplicado sobre o valor da tabela de cursos 
de Belo Horizonte;

- Desconto de 50% para turmas Ao Vivo pela internet (online), desconto aplicado sobre o valor 
da tabela de cursos de Belo Horizonte;

- Curso Presencial: estará sujeito a formação de turma, mínimo de 4 alunos;

- Curso Ao Vivo pela internet (online): estará sujeito a formação de turma, mínimo de 8 alunos;

- A promoção é válida para cursos regulares (Kids, Teens e Adults);

- A promoção NÃO é válida para: CELTA, TDC, IELTS, High School, Aulas individuais e para as 
unidades Cultura Inglesa dentro do Colégio Santa Maria;

- A promoção é válida para alunos novatos e veteranos nas unidades de Belo Horizonte;

- A promoção será aplicada sobre o valor da tabela (sobre o valor cheio/valor integral) 

- Em razão da elevada porcentagem de desconto, todos os convênios estarão automaticamente 
suspensos (exceto convênios sindicais);

- Os descontos da promoção não são cumulativos com nenhum outro desconto ou convênio.

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 
- Belo Horizonte 2021 - 

SACI: cultura@culturainglesamg.com.br 

(31) 3264-2500

ONLINE: online@culturainglesamg.com.br 

(31) 99167.6903

Belvedere: belvedere@culturanglesamg.com.br 

(31) 3286-4570 / (31) 99167.6909

Buritis: buritis@culturainglesamg.com.br 

(31) 3377-2743 / (31) 99167.0718

Castelo: castelo@culturainglesamg.com.br  

(31) 3055-3311 / (31) 99167.6914

Cidade Jardim: cidadejardim@culturainglesamg.com.br  

(31) 3297-7651 / (31) 99167.6894

Cidade Nova: cidadenova@culturainglesamg.com.br 

(31) 34819506 / (31) 991676904

Colégio Arnaldo: funcionarios@culturainglesamg.com.br 

(31) 3213-8126 / (31) 99588.4437

Minas Tênis: minastenis@culturainglesamg.com.br 

(31) 3324-9713 / (31) 97154.5047

Mangabeiras: mangabeiras@culturainglesamg.com.br 

(31) 3284-7229 / (31) 99167-6898

Padre Eustáquio: padreeustaquio@culturainglesamg.com.br 

(31) 3411-4411 / (31) 99192-0722

Pampulha: pampulha@culturainglesamg.com.br 

(31) 3491-7961/ (31) 99167.6907

Santo Agostinho: santoagostinho@culturainglesamg.com.br 

(31) 3291-1320 / (31) 99167.6895

Shopping Falls: shoppingfalls@culturainglesamg.com.br 

(31) 3370-8181 / (31) 99192.0725

Savassi: savassi@culturainglesamg.com.br 

(31) 3284-1307 / (31) 99167.6899

Sion: sion@culturainglesamg.com.br 

(31) 3342-3637 / (31) 99161.3251

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO:


