A reapresentação da 1ª temporada do Curso Caminhos do Amor será de
duas maneiras:

A - Turma
B - Individual (VIP)

A - Turma
A.1 - QUINTAS-FEIRAS
As aulas serão reapresentadas regularmente todas as quintas-feiras
à partir das 19hs.

A.2 - SÁBADOS E DOMINGOS
Aos sábados a mesma atividade poderá ser novamente assistida à
partir das 9hs do sábado às 22h do domingo.

A.3 - ACESSO AS ATIVIDADES
Através de link e respectiva senha que serão enviados por e-mail ou
WhatsApp.

A.4 - VALIDADE DE ACESSO DE LINKS E SENHAS
Para as aulas de quintas-feiras a validade será de 24 horas para o
acesso (à partir das 19hs).
Para as aulas de finais de semana à partir das 9h da manhã de
sábado até às 22h do domingo subsequente.

A.5 - DOAÇÃO
À partir de R$10,00 por atividade

A.6 -PROCEDIMENTO
O envio do comprovante poderá ser feito por e-mail
cursos@aquantarium.com.br ou pelo Whats: (11) 9 4137-3964.
O link será enviado por e-mail, juntamente com a apostila, até 30
minutos antes do dia da aula.

A.7 - INDICES DAS AULAS
Em breve disponibilizaremos o índice das apostilas e respectivas
atividades.

B - VIP
B.1 – SOLICITAÇÃO DAS AULAS ESCOLHIDAS
Você poderá solicitar apresentação de aulas a sua escolha, ou que
foram perdidas durante a 1ª e 2ª temporadas.

B.2 – DIAS E HORÁRIOS
Fica a critério de sua escolha.

B.3 - ACESSO AS ATIVIDADES
Através de link e respectiva senha que serão enviados por e-mail ou
WhatsApp.

B.4 - VALIDADE DE ACESSO DE LINKS E SENHAS
Para todas as aulas Vips a validade será de 24 horas para o acesso à
partir do horário escolhido entre às 10 e 22hs pelo horário de Brasília.

B.5 - DOAÇÃO
À partir de R$35,00 por atividade

B.6 -PROCEDIMENTO
O envio do comprovante poderá ser feito por e-mail
cursos@aquantarium.com.br ou pelo Whats: (11) 9 4137-3964.
O link será enviado por e-mail, juntamente com a apostila, até 30
minutos antes do dia da aula.

B.7 - INDICES DAS AULAS
Em breve disponibilizaremos o índice das apostilas e respectivas
atividades.

DADOS PARA DOAÇÃO
Deposito bancário:
Banco: Bradesco
Agencia: 1074
Conta Corrente: 46650-6
Casa de Oração Magnus Nins
CNPJ: 05020431/0001-3

MAIORES ESCLARECIMENTOS
Para maiores esclarecimentos ou dúvidas enviar email para
cursos@aquantarium.com.br ou WhatsApp: (11) 9 4137-3964

