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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o Colégio Cristão Attos, tendo como representante e 

mantenedora a Pró-Educar Sementinha do Saber Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob o no. 16.595.543/0001-39, com sede à Av. N. Sr.ª. 

De Lourdes, no. 160, Bairro Capela em Vinhedo – SP, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu 

representante legal e, de outro lado, o Pai ou Mãe ou Responsável Legal devidamente qualificado, doravante denominado 

CONTRATANTE, conforme dados cadastrais descritos em Tabela 1. 

Dados dos Contratante - Tabela 1 

Nome Completo:_____________________________________________________________________________________________ 

RG nº:__________________________________________ CPF/MF:___________________________________________________ 

Data de Nascimento:_______________________________ Profissão:___________________________________________________ 

Estado Civil: _____________________________________ Endereço Completo:__________________________________________ 

______________________________________________________________________________CEP:_________________________ 

Fones: ______________________________________________e-mail:__________________________________________________ 

Ocupação funcional / Empresa em que trabalha: ____________________________________________________________________ 

Fones e nomes de parentes:_____________________________________________________________________________________ 

Conta bancária (para eventual estorno) - Em nome de:________________________________________________________________ 

Banco:______________________________ Agência: _________________________ Conta: ________________________________ 

Nome do(a) aluno(a):__________________________________________________________________________________________ 

Veículos que transportam o(a)s aluno(a)s - Modelos e placas: __________________________________________________________ 

Resolvem celebrar o presente contrato, que mutuamente aceitam e outorgam, de conformidade com as cláusulas e condições adiante 

estipuladas, a saber: 

CLÁUSULA 1ª - OBJETO - Possui  o  presente  instrumento  contratual  como  objeto  a  prestação  de serviços  educacionais  

atinentes  a(o)  _____________________________série(ano), do ensino _________________________________________________  

e  período_____________________  escolar,  ministrados  em  conformidade  com  o currículo  proposto,  regimento  escolar  

aprovado,  homologado  ou  arquivado  pelo  competente  órgão  de ensino,  nos  termos  da  Lei  n.  º  9.394/96,  em  obediência  ao  

calendário  escolar  do  Estabelecimento de Ensino, ano letivo de 20_____. 

1º.  - Os serviços ora contratados serão prestados nas salas do prédio situado à Av. Nsa. Sra. De Lourdes, 160, Bairro Capela em 

Vinhedo – SP ou em outros locais que a CONTRATADA indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que 

se fizer necessária. 

CLÁUSULA 2ª - CONTRAPRESTAÇÃO - Conforme  art.  1º  da  Lei  nº  9.870/99,  o  CONTRATANTE  pagará,  pelos serviços 

educacionais correspondentes à série(ano) ou período letivo, uma anuidade escolar, dividida em 13(treze) parcelas  mensais,  com 

valor explicitado no quadro abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como contraprestação pelos serviços educacionais aqui contratados, o(a) CONTRATANTE pagará uma anuidade no valor de ______ 

___________________________________________________________________________________, dividido em _____________ 

parcelas mensais no valor de ____________________________________________________________________________________ 

______________________________, sendo a primeira devida no ato da inscrição e assinatura deste instrumento, a qual poderá ter 

condições excepcionais de pagamento. Todas as demais parcelas terão vencimento previsto para o dia ___________________de cada 

mês, quitando até dezembro do ano vigente o valor integral da anuidade. 

1º. - A configuração formal do ato da matrícula se processa pelo preenchimento dos formulários próprios fornecidos pelo colégio, 

bem como pela entrega dos documentos solicitados ao CONTRATANTE pela CONTRATADA. 

2º.  - O requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e deferimento após certificação pela tesouraria de que o 

CONTRATANTE esteja quite com as obrigações financeiras decorrentes de prestações anteriores e com as previstas para o 

pagamento no ato da matrícula. 

3º.  - Os valores da contraprestação previstos incluem, exclusivamente, a prestação de serviços decorrentes da carga horária constante 

do plano escolar.  

4º.  - Qualquer desconto no valor da mensalidade eventualmente concedido ao CONTRATANTE, o será de caráter precário 

condicionado a avaliação semestral e ao pontual pagamento das mensalidades; inobservada tal condição, o valor da mensalidade 

devida será aquele constante na parte introdutória deste contrato do presente acordo com a série(ano) cursada.   

CLÁUSULA 3ª- MATERIAIS DIDÁTICOS - O custo do fornecimento dos materiais escolares de uso individual, para fins 

exclusivamente didáticos e pedagógicos (livros do Sistema Mackenzie), cuja aquisição pelo(a) CONTRATANTE é indispensável e 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

  HORÁRIO VALORES 2017 

13 CURRICULAR MENSAL ANUAL 

  Meio  R$      620,00   R$     8.060,00  

  Semi  R$      868,00   R$   11.284,00  

  Integral   R$   1.240,00   R$   16.120,00  

FUNDAMENTAL I - ANOS INICIAIS 

  HORÁRIO VALORES 2017   ALIMENTAÇÃO 

13 CURRICULAR MENSAL ANUAL   MENSAL 

  Básico  R$      759,00   R$     9.867,00     R$              75,00  

  c/ Bilíngue  R$   1.084,80   R$   14.102,40     R$            265,00  

  Integral   R$   1.300,00   R$   16.900,00     R$            340,00  
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obrigatória, no valor de R$____________________________________________________________________________________ 

não está incluso no montante constante na Cláusula anterior. 

Parágrafo único - Os valores de materiais didáticos pedagógicos não serão restituídos em caso de desistência da vaga. 

CLÁUSULA 4ª - UNIFORMES ESCOLARES - O custo de aquisição de uniforme escolares, cuja lista de preços se encontra na loja 

fornecedora do colégio, não está incluso no montante constante da Cláusula 2ª. O uso de uniforme escolar completo pelo(a) aluno(a) é 

obrigatório nas dependências da CONTRATADA e externamente, em passeios e/ou viagens organizadas pela CONTRATADA, 

podendo esta, inclusive, proibir o ingresso do(a) aluno(a) em suas dependências e/ou participação dele(a) nas atividades externas, em 

caso de desrespeito a esta norma. 

CLÁUSULA 5ª - COMUNICAÇÕES - Os responsáveis deverão comunicar à Instituição sobre eventuais deficiências, alergias ou 

incapacidades que possam vir a prejudicar a saúde ou o bem estar do(a) aluno(a), bem como apontar as pessoas autorizadas a retirar 

o(a) aluno do colégio, mantendo estas informações permanentemente atualizadas. Estas comunicações devem ocorrer sempre por 

escrito. Salienta-se que o principal veículo de comunicação a ser direcionado aos responsáveis pelos alunos é a Agenda Escolar do 

Colégio Cristão Attos formatada especialmente para este fim, a qual é considerada de uso obrigatório, à venda na Secretaria do 

Colégio, com custo adicional, não incluso na mensalidade. 

CLÁUSULA 6ª - CANCELAMENTO - O(a) CONTRATANTE declara estar ciente de que, após o vencimento da primeira parcela, 

somente será devolvida a quantia de 60% (sessenta por cento) do valor, dividida em 3(três) parcelas mensais de igual valor, se o 

CONTRATANTE manifestar vontade de cancelamento da matrícula, por escrito e mediante recibo da secretaria da CONTRATADA 

até o dia 20 do mês vigente, tendo em vista a disponibilidade do serviço administrativo, além das despesas com material de secretaria 

e material didático/pedagógico de uso coletivo. 

CLÁUSULA 7ª- REAJUSTE - Caso haja alguma alteração legislativa ou normativa emanada dos poderes públicos, inclusive, 

modificação na política salarial do governo, ou quaisquer outros fatores que efetivamente impliquem em comprovado e imprevisto 

aumento de custos da CONTRATADA, os valores das parcelas, a partir daí vincendas, serão revistas de modo a manter o equilíbrio 

da equação econômico-financeira resultante do presente contrato. respeitados os critérios legais aplicáveis. 

CLÁUSULA 8ª - INADIMPLÊNCIA - Em havendo inadimplência por parte do(a) CONTRATANTE, seja em relação ao valor da 

mensalidade, do material didático, do uniforme, das atividades extracurriculares, entre outros, ao valor de cada parcela, será acrescido 

a multa moratória de 2,0%(dois por cento), juros legais de 1,0% (um por cento) e correção monetária pela variação positiva do INPC 

ou outro índice que venha substituí-lo, a contar da data do inadimplemento, até a data do efetivo pagamento, sendo que, a 

CONTRATADA fica desde já autorizada assim proceder: efetuar a cobrança pelos meios previstos na legislação comum aplicável; 

recusar a renovação da matrícula, não autorizar a contratação pelo(a) CONTRATANTE de cursos e/ou atividades extracurriculares; 

impedir a contratação pelo(a) CONTRATANTE de aulas, cursos e/ou atividades, extracurriculares ou não, em período adicional ao 

inicialmente contratado; incluir 

o nome do responsável em cadastro de devedores, salientando-se ainda que, eventual aceitação do pagamento de parcelas em atraso, 

não constituirá novação e não será emitida declaração anual de quitação, caso haja acordo ou parcelamento de dívida em andamento. 

CLÁUSULA 9ª - MATERIAIS E SERVIÇOS EXTRAS - Os valores das contraprestações dos serviços educacionais aqui previstos 

incluem, exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da carga horária normal constante do Plano Escolar previstos para o ano 

letivo. Os valores da contraprestação de demais atividades e serviços, a serem colocadas à disposição do(a) aluno(a), inclusive os 

extracurriculares, taxas e emolumentos, segundas vias de documentos, entre outros, são fixados pela CONTRATADA, conforme 

tabela previamente divulgada. Os valores dos materiais escolares, consistente de agenda, papéis, canetas, lápis, borracha, entre outros, 

conforme relação sugerida pela secretaria do colégio referente a cada ano(série), não estão incluídos no valor constante da Cláusula 

2º, devendo ser arcados pelo CONTRATANTE.  

CLÁUSULA 10ª - DESLIGAMENTO - Na hipótese de desistência ou transferência do(a) aluno(a), após a assinatura do presente 

contrato e durante o período letivo, as mesmas deverão ser efetuadas com 30(trinta) dias de antecedência e serão devidas as parcelas 

integrais até o mês do desligamento. A desistência ou transferência obrigatoriamente deverá ser requerida por escrito pelo 

CONTRATANTE junto à secretaria da CONTRATADA, a qual emitirá um recibo. A falta de requerimento escrito implica em 

continuidade da relação contratual, independentemente da efetiva presença e participação do(a) aluno(a), tendo em vista a 

disponibilidade do serviço prestado e a manutenção obrigatória da vaga intransferível. 

Parágrafo único - Na hipótese de desligamento de CONTRATANTE que já tiver efetuado o pagamento do valor total da anuidade 

antecipadamente, a devolução do saldo remanescente, se houver, será efetuado na quantidade de mensalidades faltantes para o final do 

ano letivo em parcelas mensais de igual valor. 

CLÁUSULA 11ª - AMPARO LEGAL - O presente contrato é celebrado em caráter de irrevogabilidade, não podendo as partes dele 

se arrepender, sendo celebrado sob a égide de toda a Legislação Federal e do Regimento Escolar, tendo duração prevista até o final do 

período letivo a que se refere o curso contratado, podendo ser rescindido por desligamento do(a) CONTRATANTE , nos termos 

estabelecidos neste contrato e nos termos do Regimento Escolar do Colégio Cristão Attos, além da inobservância, pelo(a) 

CONTRATANTE, do disposto na cláusula seguinte. 

CLÁUSULA 12ª - RESERVA DE VAGA - O(a) CONTRATANTE declara estar ciente de que para reserva a vaga do aluno(a) para 

período letivo seguinte, obrigatoriamente deverá efetuar sua reserva nos prazos estipulados no calendário oficial do Colégio Cristão 

Attos, sendo que, o recebimento do kit de rematrícula ou do boleto bancário não implica na aceitação da rematrícula pela 

CONTRATADA, especialmente diante dos casos em que se apresentem pendências financeiras, devendo o(a) responsável, antes de 

quaisquer procedimentos, providenciar junto à secretaria da CONTRATADA a confirmação do deferimento da rematrícula, por 

escrito. 
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CLÁUSULA 13ª - VIGÊNCIA - O presente instrumento de contrato entrará em pleno vigor com o simples deferimento da matrícula 

e vigerá durante todo o período correspondente ao ano letivo, sendo que eventual concessão ou benefício especial só se refere ao 

período letivo contratado e não constituirá necessariamente novação, com aplicação nos anos letivos subsequentes. Caso ocorra o 

indeferimento da matrícula, os valores já pagos pelo(a) CONTRATANTE serão integralmente devolvidos. 

CLÁUSULA 14ª - IMAGEM - O(a) CONTRATANTE ________autoriza gratuitamente a utilização do seu nome, imagem e 

produtos derivados desta contratação, bem como os nome e imagem do(a) aluno(a), para fins comerciais e publicitários da 

CONTRATADA, em outdoors, radio, televisão, internet (site, blogs, redes sociais), entre outros meios de comunicação e publicidade, 

sendo que em nenhuma hipótese poderá a divulgação ser contrária à moral a aos bons costumes. 

CLÁUSULA 15ª - PONTUALIDADE NO PAGAMENTO - O pagamento das parcelas mensais, obrigatoriamente deverá ser 

efetuado junto à rede bancária, de acordo com as instruções a serem estabelecidas pela CONTRATADA, sendo que, a ausência de 

boleto/carnê bancário não justifica o pagamento em atraso, nem isenta a aplicação do constante da Cláusula 8ª, devendo o 

CONTRATANTE, neste caso, procurar a secretaria da CONTRATADA, antes do respectivo vencimento.  

CLÁUSULA 16ª - DANOS - É obrigação dos responsáveis arcar com os danos causados, pelos seus respectivos responsabilizados, à 

CONTRATADA, a outros e/ou a terceiros, no âmbito escolar ou em consequência desta relação. 

CLÁUSULA 17ª - GERÊNCIA - Fica estabelecido que a CONTRATADA poderá, a seu único exclusivo critério, promover 

alterações nas indicações de docentes, nos locais das salas de aula, de turmas, nos agrupamentos de classes, nos horários de aulas e 

provas, no calendário escolar, no ambiente escolar (estudo do meio), bem como poderá promover quaisquer outras medidas de ordem 

administrativa e pedagógica que se fizerem necessárias para o bom  andamento e desempenho das atividades ministradas, respeitadas 

as disposições legais pertinentes. 

CLÁUSULA 18ª.  - METODOLOGIA - O Colégio Cristão Attos possui como abordagem metodológica a EDUCAÇÃO POR 

PRINCÍPIOS, onde são utilizados em seu processo de ensino e aprendizagem, a Bíblia Sagrada e os materiais recomendados pela 

AECEP – Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. 

CLÁUSULA 19ª - TRANSPORTE E OBJETOS - A CONTRATADA não autoriza o uso de aparelhos celulares e eletrônicos e não 

responsabiliza pela eventual perda, extravio ou dano de bens e objetos pessoais relacionados ao CONTRATANTE e/ou aluno(a), 

assim como não se responsabiliza pela circulação veicular e o transporte do(a) aluno(a), que é de escolha e responsabilidade exclusiva 

do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 20ª - RESIDÊNCIA - Caso haja mudança de endereço do domicílio ou residência do(a) CONTRATANTE, este deve 

comunicar imediatamente a secretaria do Colégio Cristão Attos. 

CLÁUSULA 21ª - FORO - Para dirimir as questões oriundas deste contrato, elegem as partes o Foro da cidade de Vinhedo/SP, com 

exclusão de qualquer outro, por melhor e mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem em tudo justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, na presença das 

testemunhas abaixo para que produz seus efeitos legais. 

 

 

 

 

Vinhedo, _____________ de __________________________de_________________. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________  _____________________________________ 

Responsável / Contratante          

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________________________    _____________________________________   

 

Pró-Educar Sementinha do Saber Ltda ME 

Luana Carreta Basso/Diretora Financeira 

RG: 40.206.726-5 


