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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ANO LETIVO 2021 

 

Celebrado sob a égide do que dispõem os artigos 206, incisos II e III, e 209 da Constituição Federal; dos artigos 104, 422, 

e 427 do Código Civil Brasileiro; da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); da Lei 8.078/90 (Código do 

Consumidor); da Lei 9.870/99 e da Medida Provisória nº 1968 de 24 de outubro de 2000; e cujo cumprimento se obrigam 

mutuamente. 

 

Contrato de prestação de serviços educacionais, que fazem entre si, de um lado (Pai/Responsável) ………………… 

..................................................................................................................,.................... nascido em ____/____/______ porta-

dor da Cédula de Identidade nº ........................................., e inscrito no CPF/ME sob o nº ...................................................., 

com endereço na ............................................................................................................. ........................................................... 

Bairro...........................................................................................Cidade:..................... .............................................................. 

CEP:....................................... Telefone:........................................................, doravante denominado CONTRATANTE, 

em favor do(a) aluno(a) ..................................................................................................... ................, da ............... Série do 

Ensino:.............................................................; e do outro lado a CONGREGAÇÃO DOS SACERDOTES DO SA-

GRADO CORAÇÃO DE JESUS, entidade mantenedora da ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DE FÁ-

TIMA, estabelecida a Rua Henrique Dias, nº 85, Paratibe, na Cidade de Paulista, Estado de Pernambuco, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 10.869.360/0011-50, neste ato representada pelo seu Diretor Padre Renato Maia de Ataíde, SCJ, brasi-

leiro, portador da carteira de identidade nº. 752.305 SSP-PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 061.877.304-53, doravante 

denominado simplesmente ESCOLA, ficam acordadas, por ser de interesse mútuo, as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem como objetivo a prestação exclusivamente de Serviços Educacionais 

pela ESCOLA decorrentes de carga horária constante da Matriz Curricular aprovada no ano de 2010, ou outra que venha a 

substituí-la, em conformidade com o previsto na Legislação de Ensino, e em seu Regimento Escolar a que o(a) aluno(a) 

estará sujeito(a), de conhecimento do CONTRATANTE, cujo teor passa a fazer parte deste instrumento. Fiel aos princí-

pios que norteiam sua Mantenedora, segue a orientação cristã, católica romana. 

 

Parágrafo Primeiro: A ESCOLA tem sua proposta educacional orientada para os seguintes objetivos: a formação 

integral do educando, proporcionando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto realização, e prepará-lo para o exercício consciente da cidadania.  

Filosofia da Escola: LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE.    

 

Parágrafo Segundo: Obriga-se o CONTRATANTE a fazer com que o aluno cumpra o calendário escolar e horá-

rios estabelecidos pela ESCOLA, assumindo total responsabilidade pelos problemas advindos da não observância 

destes. A disciplina de Educação Física será ministrada no contra turno do(a) aluno(a). Eventuais reposições de au-

las poderão ser efetivadas também no contra turno e/ou ao(s) sábado(s). 

 

Parágrafo Terceiro: O CONTRATANTE está ciente da obrigatoriedade do uso do uniforme escolar completo 

por parte do aluno, bem como da entrega de todo o material individual escolar didático necessário, conforme 

orientação da ESCOLA, assumindo inteiramente a responsabilidade por qualquer fato que venha a prejudicar o 

aluno pelo descumprimento destas obrigações. 

 

Parágrafo Quarto: O aluno fica terminantemente proibido de levar para escola câmeras fotográficas, computado-

res portáteis ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, bem como é proibido também fazer uso desautorizado 

de telefones celulares e tais equipamentos na sala de aula, sendo este aluno flagrado utilizando-os na aula terá como 

punição a apreensão do(s) mesmo(s) pela coordenação e entrega do(s) respectivo(s) aparelho(s) aos responsáveis 

pelo aluno juntamente com uma notificação escrita de advertência da conduta.  

Parágrafo Quinto: A ESCOLA contratada se isenta de qualquer espécie de responsabilidade em decorrência de 

avarias, furtos e roubos de aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos e objetos estranhos ao uso das atividades 

pedagógicas desenvolvidas pela escola e DINHEIRO portados pelos alunos neste Estabelecimento de Ensino. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: A CONFIGURAÇÃO FORMAL DO ATO DE MATRÍCULA SE PROCEDE PELO 

PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS PRÓPRIOS FORNECIDOS PELA ESCOLA DENOMINADOS 

“REQUERIMENTO DE MATRÍCULA” E “PRINCIPIOS E NORMAS” QUE, DESDE JÁ FICAM FAZENDO 

PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. 

Parágrafo primeiro: O requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e deferimento pela dire-

toria do Estabelecimento de Ensino, mantido pela CONTRATADA, após certificação pela tesouraria de que o 

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

para o pagamento no ato da matrícula. 

 

Parágrafo Segundo: Independentemente da turma em que o(a) aluno(a) foi matriculado(a), a direção poderá, por 

critérios pedagógicos da ESCOLA, realocá-lo(a) para uma outra turma do mesmo ano/série. 

 

Parágrafo Terceiro: O PRESENTE CONTRATO SOMENTE TERÁ VALIDADE COM O DEFERIMEN-

TO EXPRESSO E FORMAL DA MATRÍCULA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: São de inteira responsabilidade da ESCOLA o Planejamento e a efetiva Prestação dos Servi-

ços Educacionais, que se realizará na própria ESCOLA, ou com alguma(s) atividade(s) extraclasse(s), em local indicado 

por ela.  

 

Parágrafo Único: Reserva-se à ESCOLA, até 20 (vinte) dias antes do início de cada período letivo, o direito de 

cancelar qualquer turma cujo número de alunos seja inferior a 20 (vinte), proporcionando ao aluno neste caso, o di-

reito de ocupar uma vaga em outra turma da mesma série, ensino ou curso, no mesmo ou em outro turno, desde que 

exista.   

 

CLÁUSULA QUARTA: Não estão incluídos neste contrato os serviços ESPECIAIS de recuperação, reforço, pro-

gressão parcial, adaptação, reciclagem, transporte escolar, os opcionais de uso facultativo pelo aluno, bem como 

uniformes, merenda e material de uso didático e obrigatório, e tudo mais que não for de prestação ou fornecimento 

obrigatório ou indistintamente prestados ou fornecidos a todos os alunos do ensino, por força do disposto na legis-

lação do ensino. 

CLÁUSULA QUINTA: AS ANUIDADES APROVADAS PARA O ANO LETIVO DE 2021 SERÃO RESPECTI-

VAMENTE: INFANTIL – R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS);  do INFANTIL I ao INFAN-

TIL III e do 1º ANO ao 5º ANO DO FUNDAMENTAL – R$ 4.980,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITEN-

TA REAIS); 6º ANO do FUNDAMENTAL - R$ 5.148,00 (CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS); 

7º ANO ao 9º ANO do FUNDAMENTAL – R$ 5.436,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS 

REAIS); e ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ANO) – R$ 5.736,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS RE-

AIS); PAGÁVEIS RESPECTIVAMENTE EM ATÉ 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS IGUAIS de R$ 375,00 

(TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS);  de R$ 415,00 (QUATROCENTOS E QUINZE REAIS); de R$ 

429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS); de R$ 453,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E 

TRÊS REAIS) e de R$ 478,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS); SENDO TODAS COM a PRI-

MEIRA PARCELA NO ATO DA MATRÍCULA, COM PAGAMENTO EFETUADO NA ESCOLA ou BANCO 

(MEDIANTE RECIBO COMPROBATÓRIO), SENDO AS 11 (ONZE) PARCELAS RESTANTES COM VEN-

CIMENTO NO DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. 

Anos Anuidades Mensalidades  Anos/Séries Anuidades Mensalidades 

Infantil (2 anos) R$ 4.500,00 R$ 375,00  6º Ano Fund. R$ 5.148,00 R$ 429,00 

Inf. I a Inf. III R$ 4.980,00 R$ 415,00  7º ano ao 9º Ano R$ 5.436,00 R$ 453,00 

Fund 1º -   5º Ano R$ 4.980,00 R$ 415,00  Ensino Médio R$ 5.736,00 R$ 478,00 

PROGRAMA BILÍNGUE FTD do INF. I ao 7º ANO 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO: 3º ao 5º ano 

 

Parágrafo Primeiro: Em caso de matrícula a destempo, serão feitos os pagamentos das parcelas já vencidas no ato 

da matrícula. Uma vez aceitando-a, a ESCOLA oferecerá ao aluno a recuperação da disciplina e conteúdos admi-

nistrados anteriormente na série matriculada.  

 

Parágrafo Segundo: Não haverá restituição da importância paga relativa à matrícula efetuada, após o início da 

prestação dos serviços educacionais, ou seja, após a abertura do ano Letivo, que dar-se-á em 01 de fevereiro de 

2021. Em data anterior, poderá ser restituído até o valor de 50% (cinquenta por cento). 

 

Parágrafo Terceiro: O PAGAMENTO EFETUADO APÓS A DATA DO VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO 

DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO EM ATRASO, MAIS COR-
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REÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. (ART. 389 

e 404 DO CÓDIGO CIVIL). 

 

Parágrafo Quarto: O não comparecimento do aluno aos atos escolares ora contratados não o exime do pagamento, 

tendo em vista a disponibilidade do serviço colocado ao CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Quinto: A suspensão/interrupção do pagamento só ocorrerá por comunicação escrita, com antecedência 

de 30 dias da rescisão contratual pelo CONTRATANTE devidamente protocolada. 

Parágrafo Sexto: Poderá a ESCOLA, para a cobrança a seu critério, valer-se de firma especializada ou de profis-

sionais de advocacia, sendo que neste caso, o CONTRATANTE inadimplente responderá, também, por honorários 

a estes devidos. 

Parágrafo Sétimo: Vencidas e não pagas duas ou mais parcelas, caracterizando inadimplência, a critério da ES-

COLA, poderá ser encerrada a prestação de serviços educacionais, independentemente da exigibilidade do débito 

vencido, nos termos do disposto no art. 475 do Código Civil. 

 

Parágrafo Oitavo: EM CASO DE INADIMPLÊNCIA, O CONTRATANTE PERDERÁ DESCONTO DO QUAL 

SEJA EVENTUALMENTE BENEFICIÁRIO.  

 

Parágrafo Nono: O encerramento da prestação dos serviços educacionais será comunicado por correspondência 

registrada, com aviso de recebimento ao CONTRATANTE do beneficiário do presente contrato de ensino. Ocor-

rendo o encerramento da execução do contrato, estará este rescindido, sem prejuízo de cobrança do crédito da ES-

COLA. 

 

Parágrafo Décimo: Após notificação acima pactuada, a CONTRATADA, não mais prestará os serviços educacio-

nais ao beneficiário do Contrato, devendo o CONTRATANTE providenciar que o beneficiário do contrato não 

mais compareça ao Estabelecimento de Ensino. A ESCOLA, depois de notificada da rescisão, compromete-se a 

entregar, dentro do prazo legal, os documentos legais que permitam a transferência do beneficiário. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro: O pagamento das obrigações financeiras do CONTRATANTE comprovar-se-á me-

diante apresentação do recibo que individualize a obrigação quitada. 

 

CLÁUSULA SEXTA: A ESCOLA poderá rescindir o presente contrato se o(a) aluno(a) da responsabilidade do CON-

TRATANTE não respeitar a disciplina do Estabelecimento de Ensino ou praticar atos previstos para a sua eliminação, 

conforme conste no Regimento Escolar. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O presente contrato será válido por todo o ano Letivo de 2021, sendo facultado a qualquer uma 

das partes o direito de não o renovar para o ano de 2022, devendo para isto comunicar oficialmente até o primeiro dia útil 

do mês de dezembro. 

 

Parágrafo Único: O presente CONTRATO poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

I - Por desistência formal; a) Pelo aluno e/ou responsável. 

II – Por Transferência Formal; b) Pela Escola; c) Por desligamento nos termos do Regimento Escolar e deste Con-

trato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Em caso de discussão judicial sobre o presente contrato, o CONTRATANTE continuará pagan-

do o valor acordado até a decisão final: “A decisão retroage seus efeitos à data do efetivo recebimento e as diferenças 

serão compensadas, devidamente corrigidas nos meses subsequentes”. 

 

CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA, LIVRE DE QUALQUER ÔNUS PARA COM O CONTRATAN-

TE/ALUNO, PODERÁ UTILIZAR-SE DA SUA IMAGEM PARA FINS EXCLUSIVOS DE DIVULGAÇAO DA 

ESCOLA E SUAS ATIVIDADES, PODENDO, PARA TANTO, REPRODUZI-LA OU DIVULGÁ-LA JUNTO À 

INTERNET, JORNAIS E TODOS OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS. 

 

Parágrafo Único: Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária à moral, aos bons cos-

tumes ou à ordem pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: O aluno só poderá entrar na ESCOLA no máximo meia hora antes das suas atividades escolares, 

quando os portões serão abertos e permanecer no máximo até meia hora após o término de suas atividades escolares, 

quando os portões serão fechados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em caso de interpretações divergentes sobre dispositivos legais, entre a ESCOLA 

e os Órgãos do Consumidor, ela procurará o Poder Judiciário, prevalecendo a interpretação da ESCOLA até a decisão 

judicial transitada em julgado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações presta-

das neste Contrato e no ato de matrícula, relativas à aptidão legal do aluno para a frequência nos Ensinos: Infantil, Funda-

mental e Médio, concordando, desde já, que a não entrega em prazo hábil dos documentos legais comprobatórios implica-

rá automaticamente na necessidade da ESCOLA realizar Prova de Classificação por não comprovação de estudos, isen-

tando a ESCOLA de qualquer responsabilidade pelos eventuais danos resultantes. 

 

Parágrafo Primeiro: A Declaração Provisória para fins de comprovação de escolaridade tem validade de 15 (quinze) 

dias. 

  

Parágrafo Segundo: Se a matrícula/renovação numa determinada Série/Ano for feita antes do término do ano letivo do(a) 

aluno(a), ela só será efetivada após a comprovação legal deste(a) Série/Ano para o(a) aluno(a). 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A ESCOLA não estará obrigada a renovar a matrícula do beneficiário, para o 

período letivo posterior, caso este e/ou o CONTRATRANTE não tenha cumprido rigorosamente o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A ESCOLA, para comunicação com o CONTRATANTE e/ou os alunos, utilizar-

se-á, além do meio tradicional (circulares), também do modo eletrônico: site da ESCOLA (www.escolaparoquial.com.br), 

Portal do Sistema EVN, Agenda Eletrônica (especialmente QUOTI e/ou CLIPESCOLA), e-mail e SMS (Torpedo), esses 

três últimos, a partir dos endereços eletrônicos e números fornecidos pelo CONTRATANTE quando do cadastramento 

dos mesmos para este fim. As mensagens/e-mails enviados para os números de telefone/endereços eletrônicos e agenda 

fornecidos serão consideradas entregues, por presunção. 

 

 Parágrafo Único: O CONTRATANTE isenta a ESCOLA de responsabilidades quando alterar, por qualquer 

razão, dados do cadastro a que se referem o caput desta cláusula e não comunicar à ESCOLA, por escrito, tal(is) altera-

ção(ões). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os contratantes assinam o presente, conhecendo todas as suas cláusulas e sabendo de 

que as mesmas estão integralmente dentro da Legislação vigente, nesta data, tornando-as irrevogáveis e irretratáveis até o 

final do acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Tem ciência neste ato o CONTRATANTE que, em caso de inadimplência das parcelas 

ou qualquer obrigação de pagamento decorrente desse contrato por 30 (trinta) dias ou mais, poderá ser este fato comunica-

do ao Cadastro de Consumidor legalmente existente para registro nos termos do Artigo 43, §2º, da Lei 8.078/90. (Código 

de Defesa do Consumidor). 

 

 Em todos os casos fica o CONTRATANTE obrigado a pagar o valor da Parcela do mês em que ocorre o evento, 

além de outros débitos eventualmente existentes, corrigidos na forma do Parágrafo 3º da Cláusula 5ª. 

 Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica o foro da Comarca de Paulista, 

Estado de Pernambuco, eleito para processar e julgar qualquer procedimento que decorra direta ou indiretamente deste 

contrato. 

 E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas vias digitadas de igual teor e 

para o mesmo fim, juntamente com duas testemunhas, para que possa surtir seus efeitos legais.    

 

   

 


