
 
 

1 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ANO LETIVO 2021  

 
 

ALUNO (A): _______________________________________________________________________________ 
 

Data de Nasc.: ___________   Cor/Raça: ____________________ Necessidade Especial: _____________________ 
 

Filiação: ______________________________________________________________________________________ 
 

Ano/Série: _______________ Turno: (   ) M (   ) V (   )  Período: _________________ Horário: das ______ às ______ 
 

Responsável Financeiro (Contratante): ____________________________________________________________ 

 

CPF: __________________________   Profissão: ____________________  Estado Civil: (  ) S  (  ) C  (  ) D (  ) V 
 

Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
 

Bairro: ____________________________ Cidade/ UF: _________________________       CEP.: ________________ 
 

Telefones: Fixo ____________________ Trabalho: ___________________ Celular: _______________________ 
 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Responsável Acadêmico: ________________________________________________________________________ 

 

CPF:_____________________________  Profissão: ___________________  Estado Civil: (  ) S  (  ) C  (  ) D (  ) V 
 

Endereço: ___________________________________________________________________ nº: _____ Aptº: _____ 
 

Bairro: ______________________________Cidade/ UF: ___________________/ _____CEP.: __________________ 
 

Telefones: Fixo (    ) __________________ Trabalho: (    ) __________________ Celular: (    )__________________ 
 

E-mail: ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTRATADO: A ESCOLA DA ILHA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.420.966/0001-05, 

instituição educacional com sede na Rua Jayme Martins, 80, Praia do Canto, Vitória/ES, doravante designado apenas COLÉGIO. 

 

Considerando os arts. 5º, II e 209 da CF.; Lei 10.406/02; Lei Federal nº 8.078/90 e demais legislações, através do presente instrumento 

particular, as partes celebram entre si o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, mediante as cláusulas e condições 

a seguir especificadas: 

 

CLÁUSULA 1ª – OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços educacionais, exclusivamente para o ano letivo de 

2021, a ser ministrado pelo COLÉGIO ao ALUNO indicado acima, em conformidade com a legislação de ensino vigente, Regimento Interno, 

Calendário Escolar e Plano Escolar, dos quais o ALUNO e o CONTRATANTE declaram ter pleno conhecimento e com estes concordar 

inteiramente. 

 

§ 1º - Especificidade dos serviços. Como serviços educacionais mencionados nesta cláusula, entendem-se os prestados a toda a turma, 

coletivamente, na forma presencial, virtual ou híbrida (presencial / virtual) – a depender de questões sanitárias e de saúde definidas pelos órgãos 

competentes –, tudo em consonância com o programa de estudos destinados ao ALUNO, em local (físico ou virtual) indicado pelo 

CONTRATADO, não incluídos os facultativos ou de caráter individual. 

 

§ 2º - Serviços específicos não incluídos na anuidade. Não estão incluídos neste contrato, nem são remunerados pelo valor aqui estabelecido, 
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quaisquer serviços especiais, tais como: atividades extracurriculares, reforço escolar, dependência, prova de segunda chamada sem justificativa, 

permanência do aluno antes e após o horário contratado (hora extra), transporte escolar, uniformes, máscaras para prevenção de doenças, 

refeições e/ou lanches, aulas de natação na Academia Hangar (exceto para alunos da Educação Infantil e alunos do integral com carga horária 

inferior a 10 horas e que frequentem 5 dias por semana), materiais didáticos e/ou de uso individual e obrigatório, além de fornecimento de 

segunda via de documentos escolares, boletos adicionais para pagamento da mensalidade escolar, excluídos também todo e qualquer bem ou 

serviço que não integre a rotina acadêmica, cuja descrição consta da Tabela de Serviços Educacionais, disponível na Secretaria.  

 

§ 3º - Alimentação da Educação Infantil. O COLÉGIO se responsabiliza por: oferecer uma dieta saudável e equilibrada, com cuidado quanto 

ao uso abusivo de aditivos químicos, sob a supervisão e orientação de nutricionista; fornecer toda a alimentação necessária, com o objetivo de 

atender às necessidades nutricionais de acordo com a faixa etária; selecionar fornecedores idôneos, monitorar e orientar a preparação dos 

alimentos de acordo com a legislação vigente e quanto às normas de higiene e segurança; estabelecer as orientações necessárias que permitam 

a execução das atividades de inspeção sanitária, de forma a avaliar as boas práticas para a obtenção de padrões de identidade e qualidade dos 

produtos e serviços na área de alimentos com vistas à proteção da saúde das crianças; informar aos Responsáveis sobre a elaboração do cardápio 

semanal, bem como o aproveitamento das crianças. 

 

§ 3º.1 – Dever de colaboração dos Pais ou Responsáveis. Os Pais ou Responsáveis se comprometem a: respeitar os horários das refeições 

(lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) definidos previamente pelo COLÉGIO; e, nos casos especiais, fazê-los dentro das 

prescrições vigentes e com autorização prévia; fornecer todos os dados necessários quanto à alimentação da criança, notadamente eventuais 

alergias, que deverão ser expressas e formalmente informadas ao COLÉGIO.  

 

§ 3º.2 – Jantar da Educação Infantil. Terá direito ao jantar o aluno da Educação Infantil matriculado até às 19h. 

 

§ 4º - Saúde: O COLÉGIO mantém em seus arquivos as informações necessárias ao atendimento do ALUNO em casos de doenças ou acidentes, 

as quais deverão ser sempre atualizadas pelos Pais ou Responsáveis.  

 

§ 4º.1 - Informações específicas sobre saúde: É dever dos Pais e Responsáveis informar sobre quaisquer questões específicas sobre a saúde 

do ALUNO que demandem atenção ou cuidado diferenciado. 

 

§ 4º.2 - Aluno portador de doença contagiosa: Deverá permanecer em casa o ALUNO que apresentar sinais de doenças contagiosas, tais 

como quadros gripais, ou quaisquer outras com potencial de contaminar os demais ALUNOS, reservado o direito do COLÉGIO de encaminhá-

lo para casa se tais sinais forem apresentados. 

 

§ 4º.3 – Administração de medicamentos:  O COLÉGIO administrará medicamentos de forma excepcional ao ALUNO portador de doença 

não contagiosa, condicionado à solicitação escrita dos Pais ou Responsáveis, via agenda escolar ou e-mail, com a orientação exata da quantidade 

a ser oferecida ao ALUNO, se for o caso. 

 

§ 5º - Acidentes: Os casos de acidentes com ALUNOS que exijam atendimento médico-hospitalar de emergência serão prioritariamente 

comunicados às famílias. Caso as mesmas não sejam localizadas, estes serão encaminhados aos profissionais médicos e/ou instituições 

hospitalares já indicados nas fichas individuais e na Agenda Escolar. Se os familiares ou responsáveis não fizerem estas indicações, o 

COLÉGIO reserva-se o direito da escolha dos profissionais médicos e/ou instituições hospitalares para atender a emergência. O COLÉGIO 

não se responsabiliza pelos custos de atendimento de emergência médico-hospitalar ou quaisquer outras despesas médicas. 

 

CLÁUSULA 2ª – MATRÍCULA: O presente contrato é celebrado pelo COLÉGIO com o CONTRATANTE, em virtude do deferimento da 

matrícula requerida ao ALUNO, consoante formulário denominado "Ficha de Informação do Aluno" que, desde já, fica fazendo parte do 

presente contrato. 

 

§ 1º - Matrícula fora do prazo. Os Pais ou Responsáveis que matricularem o ALUNO após o início do ano letivo pagarão as parcelas da 

anuidade referentes aos meses antecedentes do mesmo ano, bem como a do mês de ingresso na escola. 

 

§ 2º - Mínimo para formação de turma. A matrícula para as respectivas turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental e Integral destes 

segmentos ficará condicionada à existência de, no mínimo, dez (10) alunos. 

 

§ 2º.1 Inexistência do mínimo para formação de turma. Não havendo número mínimo para formação da turma, fica rescindido o contrato, 

sem ônus para as partes. 

 

§ 3º - Reserva de Vaga / Pré-matrícula: Na hipótese de realização de pré-matrícula, sua convolação em matrícula definitiva fica condicionada 

à: (i) aprovação do ALUNO para o ano letivo indicado;  (ii) regularidade com relação aos pagamentos da anuidade escolar do ano letivo 

anterior; (iii) atenção às formalidades educacionais, inclusive apresentação da documentação de regularidade escolar e financeira, se o ALUNO 

for egresso de outra instituição.  
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§ 3º.1 - Reprovação e pré-matrícula: A reprovação do ALUNO ensejará a matrícula definitiva em ano letivo compatível com a sua formação 

acadêmica.    

 

CLÁUSULA 3ª – CALENDÁRIO E HORÁRIO: O COLÉGIO poderá, a seu critério, alterar o Calendário Escolar, bem como promover a 

extinção de turmas, agrupamento de classe, alteração de horário divisão de turmas para atendimento em rodízio e outras medidas que sejam 

necessárias por razões de ordem administrativa, sanitária e/ou pedagógica, respeitadas as exigências legais de carga horária anual e número 

mínimo de dias letivos, conforme orientações e medidas previstas pelo CNE (Conselho Nacional de Educação) e CEE (Conselho Estadual 

de Educação).  
.  
 

§ 1º - Atrasos e Adiantamentos: O Pai ou Responsável obriga-se a respeitar com pontualidade o horário contratado. Nos atrasos após o horário 

de saída e nos adiantamentos antes do horário de entrada, serão cobradas horas-extras, conforme segue: 

→ R$ 20,00 (vinte reais) uma hora; 

→ R$ 30,00 (trinta reais) uma refeição (almoço ou jantar). 

→ R$ 80,00 (oitenta reais) a dobra (contra turno) incluindo refeição (almoço ou jantar), pago na secretaria, sendo necessário comunicar a 

instituição com 01 (um) dia de antecedência. 
 

CLÁUSULA 4ª – REGIMENTO INTERNO: O CONTRATANTE e o ALUNO têm ciência das normas contidas no REGIMENTO 

INTERNO DO COLÉGIO, disponível na Secretaria, que terá aplicação subsidiária nos casos omissos, comprometendo-se a cumprir 

integralmente as demais normas internas do COLÉGIO, assim como o protocolo sanitário. 

 

CLÁUSULA 5ª – RESPONSABILIDADE POR DANOS. É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE os danos de qualquer natureza 

causados pelo ALUNO, intencionalmente ou não, a terceiros (outros alunos, empregados, prepostos ou quaisquer pessoas), bem como os danos 

às instalações, móveis, utensílios e/ou equipamentos do COLÉGIO.     

 

CLÁUSULA 6ª – RESPONSABILIDADE POR FURTOS, ROUBOS E/OU EXTRAVIOS: O COLÉGIO não se responsabiliza pelo furto, 

roubo e/ou extravio de qualquer objeto pessoal, material, equipamentos eletrônicos de qualquer natureza (celulares, tablets, brinquedos), joias 

e/ou carteiras, relógios cuja guarda cabe exclusivamente ao ALUNO. 

 

§ 1º –Materiais valiosos: O COLÉGIO recomenda que materiais valiosos não sejam levados para a aula pelos ALUNOS.  

 

CLÁUSULA 7ª – PREÇO: Pelos serviços educacionais referidos na CLÁUSULA PRIMEIRA, o CONTRATANTE pagará ao COLÉGIO o 

valor referente a uma anuidade escolar, fixada e divulgada antes do término do ano letivo anterior, conforme segue: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º ao 4º Período 
 

Carga Horária 
Anuidade à vista 

(2%) 
Anuidade 13 parcelas 12 parcelas 11 parcelas 10 parcelas 

C.H: 04h45min                          
(das 13h às 17h45m) 

 R$23.812,44  R$24.298,41  R$1.869,11  R$2.024,87  R$2.208,95  R$2.429,84 

C.H: 06 horas                               
(das 13h às 19h) 

 R$25.457,82  R$25.977,37  R$1.998,26  R$2.164,78  R$2.361,58  R$2.597,74 

C.H: 08 horas                                
(das 10h às 18h ou 11h às 19h) 

 R$33.889,02  R$34.580,63  R$2.660,05  R$2.881,72  R$3.143,69  R$3.458,06 

C.H: 10 horas                                  
(das 8h às 18h / 9h às 19h) 

 R$35.063,50  R$35.779,08  R$2.752,24  R$2.981,59  R$3.252,64  R$3.577,91 

C.H: 12 horas                            
(das 7h às 19h) 

 R$39.332,92  R$40.135,63  R$3.087,36  R$3.334,64  R$3.648,69  R$4.013,56 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 
 

Carga Horária 
Anuidade à vista 

(2%) 
Anuidade 13 parcelas 12 parcelas 11 parcelas 10 parcelas 

C.H: 04h30min                                        
(das 13h30m às 18h) 

 R$24.445,66  R$24.944,56   R$1.918,81   R$2.078,71   R$2.267,69   R$2.494,46  

C.H: 5h30min                                       
(das 13h30m às 19h) 

 R$27.185,03  R$27.793,83   R$2.133,83   R$2.311,65   R$2.521,80   R$2.773,98  

C.H: 08 horas                                
(das 10h às 18h / 11h às 19h) 

 R$33.874,57  R$34.565,89   R$2.658,91   R$2.880,49   R$3.142,35   R$3.456,59 
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C.H: 10 horas                                    
(das 8h às 18h / 9h às 19h) 

 R$36.674,57  R$37.423,04   R$2.878,70   R$3.118,59   R$3.402,09   R$3.742,30  

C.H: 12 horas                              
(das 07h às 19h) 

 R$38.074,31  R$38.851,33   R$2.988,56   R$3.237,61   R$3.531,94   R$3.885,13  

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO 
 

Carga Horária 
Anuidade à 
vista (2%) 

Anuidade 13 parcelas 12 parcelas 11 parcelas 10 parcelas 

C.H: 04h30min                                 
(Das 07h10m às 11h50m) 

 R$24.445,66  R$24.944,56   R$1.918,81   R$2.078,71   R$2.267,69   R$2.494,46  

C.H: 10 horas                                          
(Das 07h às 17h)  

 R$36.674,57  R$37.423,04   R$2.878,70   R$3.118,59   R$3.402,09   R$3.742,30  

C.H: 11 horas                                         
(Das 07h10m às 18h) 

 R$37.739,06  R$38.509,25   R$2.962,25   R$3.209,11   R$3.500,84   R$3.850,93  

 

 

§ 1º - Forma de pagamento. O valor da ANUIDADE ESCOLAR poderá ser parcelado conforme previsão acima, mediante seleção do 

CONTRATANTE, sendo as parcelas MENSAIS e IGUAIS, com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês. 

 

§ 2º - Sinal/Arras - Princípio de pagamento. A primeira parcela será cobrada no ato da matrícula e tem caráter de sinal, arras e princípio de 

pagamento, razão pela qual não será devolvida no caso de desistência por parte do CONTRATANTE, sendo imprescindível sua quitação para 

celebração do presente contrato, podendo o COLÉGIO devolver parcialmente (80% do valor) caso a desistência seja feita por escrito até 8 

(oito) dias antes do início do ano letivo. 

 

 

§ 3º - Pagamento em cheque. O pagamento de qualquer PARCELA efetuado por cheque será recebido em caráter PRO SOLVENDO, valendo 

como quitação somente após a compensação bancária.  

 

§ 3.1º - Pagamento da matrícula em cheque. Emitido cheque para pagamento da matrícula, esta apenas se concretizará após a regular 

compensação. 

 

§ 3.2º - Não serão aceitos pagamentos com cheque de terceiros, mas apenas aqueles emitidos pelo(s) responsável(is) financeiro(s) ou 

pedagógico. 

 

 

§ 4º - Títulos de Crédito. Fica o COLÉGIO desde já autorizado a emitir títulos de crédito em nome do CONTRATANTE, sob a forma de 

boleto bancário ou documento equivalente. 

 

§ 5º - Data do pagamento. O pagamento das parcelas da anuidade escolar do ano letivo deverá ocorrer sucessiva e mensalmente, com 

vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês, com exceção da primeira parcela, que deverá ser paga no ato da matrícula. 

 

§ 6º - Tolerância. Qualquer tolerância em relação às datas de vencimento, incidência de encargos e multa em virtude de atraso no pagamento, 

ou qualquer outra conferida por ato da Diretoria do COLÉGIO, NÃO alteram as datas de vencimentos previstos neste contrato e NÃO 

promovem a anulação de qualquer débito.    

 

§ 7º - Local de pagamento. As parcelas vincendas da anuidade poderão ser pagas em qualquer agência bancária, sendo que, após os 

vencimentos, somente poderão ser pagas nas agências do BANCO emissor dos boletos bancários ou no próprio COLÉGIO, na forma e valores 

emitidos. 

 

§ 8º - Reajustamento do preço. O VALOR DA ANUIDADE ESCOLAR PODERÁ SER REAJUSTADO, NO CURSO DO PRESENTE 

CONTRATO, CASO EXISTA EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, ou ainda NA HIPÓTESE DE AUMENTO DOS CUSTOS ESTIMADOS 

NA PLANILHA ELABORADA PELO COLÉGIO, em virtude de alteração da política de preços e salários, inclusive aumentos concedidos na 

data-base dos empregados do COLÉGIO, ou devido à intervenção do Governo Federal, com reflexos diretos na referida planilha de custos. 

 

§ 9º - Mora/Atraso/Encargos. O atraso do pagamento de qualquer parcela acarreta o vencimento antecipado das demais e o CONTRATANTE, 

além de pagar o valor principal, fica sujeito a: 
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I - MULTA de mora no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada parcela devida, que se revestirá de liquidez e certeza, para os 

efeitos do art. 783 do CPC (Código de Processo Civil); 

 

II - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA do valor principal, desde o dia 1º (primeiro) do mês subsequente ao do vencimento normal da obrigação, 

calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, até a data do efetivo 

pagamento; 

 

III - JUROS de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de vencimento de cada parcela; 

IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 20% (vinte por cento) sobre o total corrigido e com os acréscimos de juros e multa, caso se 

recorra a serviço de cobrança por advogado. 

 

CLÁUSULA 8ª – INADIMPLÊNCIA: Vencidas e não pagas quaisquer das PARCELAS da ANUIDADE ESCOLAR, caracterizando a 

inadimplência do CONTRATANTE, sem prejuízo do disposto no § 9º da CLÁUSULA SÉTIMA deste instrumento, o CONTRATANTE fica 

ciente, desde já, que o COLÉGIO poderá: 

 

I – Inscrevê-lo (CONTRATANTE) em cadastros de proteção ao crédito, tais como SPC e SERASA;  

II – Promover-lhe o PROTESTO por falta de pagamento e o respectivo ACEITE, no importe do valor principal, acrescido dos acessórios 

(juros, correção monetária, multa, honorários, custas de protesto, etc.); 

III – Efetuar a cobrança ou execução judicial do valor principal, com os acessórios (§ 9º da Cláusula Sétima); 

IV – Aplicar as medidas pedagógicas e administrativas permitidas por lei; 

V – Comunicar o fato ao Pai ou Responsável Acadêmico e/ou Financeiro. 

 

§ 1º - Despesas com cobrança do débito. O CONTRATANTE será responsável pelo pagamento das despesas decorrentes da cobrança do 

débito, abrangendo: custas de cartório de protesto, custas judiciais e honorários advocatícios contratuais, na forma estabelecida no § 9º da 

CLÁUSULA SÉTIMA deste instrumento. 

 

§ 2º - Não renovação da matrícula. A matrícula do ALUNO para o ano letivo seguinte NÃO será renovada quando constarem débitos 

financeiros pendentes, tampouco quando houver pendência de documentos na Secretaria, devolução de livros na biblioteca e conduta disciplinar 

não condizente com o ambiente educativo acadêmico. 

 

CLÁUSULA 9ª – RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido antes de seu vencimento: 

 

I - pelo CONTRATANTE, mediante requerimento por escrito ao COLÉGIO, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo devido 

o pagamento desse período e dos anteriores, caso existam. Caso não ocorra o cancelamento de matrícula com a antecedência devida, fica 

estabelecida multa rescisória equivalente a 1 (uma) mensalidade. Caberá ao CONTRATANTE que abrir o procedimento comparecer 

posteriormente ao COLÉGIO para ciência da resposta.  

II – por acordo entre as partes; 

III – em razão de descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste instrumento, incluindo-se os Regimentos, Manuais e demais 

normas internas do COLÉGIO. 

 

§ 1º - Condições de rescisão. Para efetivação da rescisão de que trata esta cláusula a seu pedido, o CONTRATANTE deverá estar quite com 

suas obrigações financeiras, inclusive, com aquelas devidas no mês da rescisão;   

 

§ 2º - Infrequência das aulas. A simples infrequência das aulas e/ou a não participação nas atividades escolares, sem requerimento expresso, 

por escrito, NÃO desobriga o CONTRATANTE do pagamento das parcelas pelos serviços contratados. 

 

§ 3º - Transferência. O pedido de transferência deve ser requerido por escrito pelo CONTRATANTE, por intermédio de instrumento próprio 

na secretaria da escola, obedecendo, rigorosamente, o procedimento para tal. Caberá ao CONTRATANTE que abrir o procedimento 

comparecer posteriormente para retirada da documentação. Na hipótese de inadimplência, o CONTRATANTE se obriga a pagar o débito com 

a assinatura de um instrumento particular de confissão de dívida e com a prestação das garantias necessárias. 

  

§ 4º - Parcelas vencíveis. Não serão devidas as parcelas vencíveis após o trigésimo dia, contado da data em que o ALUNO efetivamente 

desligar-se do COLÉGIO, porém, caso o pedido de desistência previsto nesta cláusula não seja formalizado, o contrato continuará em vigor e 

o contratante deverá pagar todas as parcelas previstas neste contrato, com os valores devidamente atualizados. 

 

§ 5º - Valores não restituíveis. Em caso de cancelamento após o início das aulas, não haverá restituição da mensalidade e nem da taxa de 

material pedagógico, independentemente se o ALUNO compareceu ou não ao COLÉGIO; 
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CLÁUSULA 10ª - DESCONTOS E BOLSAS: As reduções de mensalidade que porventura vierem a ser concedidas pelo COLÉGIO, a título 

de bolsas de estudo ou descontos, revertem-se de caráter TRANSITÓRIO, não gerando direitos definitivos, devendo sua renovação ser 

anualmente solicitada pelo CONTRATANTE. 

 

§ 1º - Concessão pelo COLÉGIO. As reduções de mensalidade somente serão aplicáveis para os pagamentos efetuados até as datas de 

vencimentos das respectivas parcelas.  

 

§ 2º - Perda do desconto. São causas de perda dos descontos: 

a) o atraso no pagamento da parcela, o que implica na exigibilidade do pagamento do valor integral da parcela, como se o desconto 

nunca houvesse existido, montante ao qual serão acrescidos os encargos previstos na cláusula sétima, § 9º e cláusula oitava (incisos e 

§ 1º); 

b) a imposição de desconto por qualquer dos três Poderes, seja em âmbito Federal, Estadual ou Municipal, a fim de se evitar desconto 

sobre o desconto; 

c) o não requerimento por parte do CONTRANTE de um ano para o outro; 

d) a liberalidade do COLÉGIO. 

 

 CLÁUSULA 11ª– VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará desde sua assinatura até o final do ano letivo de 2021, quanto à prestação dos 

serviços educacionais. No tocante ao preço e à inadimplência, se esta ocorrer, caberá cobrança dentro do prazo legal.  

  

CLÁUSULA 12ª – DECLARAÇÕES PRESTADAS: O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto às declarações prestadas 

neste contrato e no ato de matrícula (ficha de informação do aluno), em especial no que diz respeito aos dados que apresenta sobre si, sobre os 

Pais ou Responsáveis e sobre o aluno, inclusive quanto à aprovação deste último. Concorda-se, desde já, que a não entrega dos documentos 

legais comprobatórios das declarações prestadas e dos documentos pendentes, no prazo estabelecido pelo COLÉGIO, acarretará o automático 

cancelamento da vaga aberta ao aluno, rescindindo-se o presente contrato, encerrando-se a prestação de serviços e isentando o COLÉGIO de 

qualquer responsabilidade pelos eventuais danos resultantes. Caberá ao CONTRATANTE o pagamento do valor referente aos serviços 

prestados até a data da rescisão deste instrumento. 

 

§ 1º - Atualização/alteração dos dados fornecidos. O CONTRATANTE se obriga a informar diretamente à Secretaria do COLÉGIO toda e 

qualquer alteração nos dados constantes deste instrumento, tais como endereço, telefone etc. 

 

§ 2º - Guarda do ALUNO. O CONTRATANTE compromete-se a comunicar expressamente ao COLÉGIO sobre a existência e o teor de 

decisões judiciais que venham a alterar o regime de guarda do ALUNO, não se responsabilizando o COLÉGIO por quaisquer fatos que resultem 

da não observância do presente instrumento.   

 

§ 3º - Autorização para visitas de estudo. O CONTRATANTE firma no final deste instrumento de contrato seu consentimento, autorizando 

ou não o ALUNO a participar das visitas de estudo agendadas pelo COLÉGIO, que se realizarão ao longo do ano letivo de 2020 em companhia 

dos prepostos da instituição.  

 

CLÁUSULA 13ª – ADESÃO AO PRESENTE CONTRATO: O CONTRATANTE reconhece e declara que aderiu livremente ao presente 

contrato e à forma de pagamento da anuidade escolar, sendo fruto de consciente opção pelo ensino particular, que se rege pelos princípios e 

dispositivos constitucionais que amparam a liberdade de ensino, o pluralismo pedagógico, a iniciativa privada e a livre concorrência. Declara 

também que todas as importâncias devidas ao COLÉGIO, relativas ao ano letivo anterior, estão totalmente quitadas ou negociadas, autorizando, 

desde logo, o cancelamento do presente contrato, caso não seja verdadeiro. 

 

CLÁUSULA 14ª – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL: O presente instrumento de contrato valerá como título executivo 

extrajudicial, líquido, certo e exigível, podendo ser acrescido de outras despesas, taxas e custas processuais, bem como verba honorária de 

sucumbência, sobre o valor exigível.  

 

CLÁUSULA 15ª – FORO: As partes elegem o foro de Vitória, Estado do Espírito Santo, LOCAL DE PRESTAÇÃO DE TODOS OS 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS, para apreciação de controvérsias resultantes da interpretação do presente contrato, em detrimento de qualquer 

outro, por mais favorecido que seja. 

 
CLÁUSULA 16ª – COMUNICAÇÕES: Nos termos do art. 190 do CPC (Código de Processo Civil), as partes autorizam que o e-mail 

fornecido seja utilizado inclusive para envio de comunicações oficiais, seja na esfera administrativa ou judicial, inclusive a citação. 
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CLÁSULA  17ª: DA PROTEÇÃO DE DADOS - COM A FINALIDADE DE PRESTAR O SERVIÇO EDUCACIONAL, SERÃO 
COLETADOS OS DADOS INSERIDOS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS (FICHAS), SENDO TAL TRATAMENTO 
REALIZADO COM BASE NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS, NOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS BRASILEIRA. A CONTRATADA SE COMPROMETE A TRATAR DADOS PESSOAIS E DADOS PESSOAIS 
SENSÍVEIS ENVOLVIDOS E NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
PARA CUMPRIR COM A FINALIDADE A QUE SE DESTINAM E EM RESPEITO À TODA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOBRE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS. DEVERÁ SER CONSIDERADO QUE: 

 

• “DADOS PESSOAIS” SÃO INFORMAÇÕES RELATIVAS A UMA PESSOA NATURAL IDENTIFICADA OU 

IDENTIFICÁVEL. 

 

• “DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS” AQUELES REFERENTES A ORIGEM RACIAL OU ÉTNICA, CONVICÇÃO 

RELIGIOSA, OPINIÃO POLÍTICA, FILIAÇÃO A SINDICATO OU A ORGANIZAÇÃO DE CARÁTER RELIGIOSO, 

FILOSÓFICO OU POLÍTICO, DADO REFERENTE À SAÚDE OU À VIDA SEXUAL, DADO GENÉTICO OU 

BIOMÉTRICO, QUANDO VINCULADO A UMA PESSOA NATURAL; 

 

• A CONTRATADA É A “CONTROLADORA”, NOS TERMOS DO ART. 5, VI, DA LEI 13.709/2018, A QUEM COMPETE 

AS DECISÕES REFERENTES AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RESPONSÁVEL PELA COLETA, 

ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS; 

 

 
§ 1º DOS DADOS PESSOAIS - NOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, O CONTRATANTE DESDE JÁ 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, POR SEU LIVRE CONSENTIMENTO, PARA A CONTRATADA EFETUAR O 

ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO ALUNO, DURANTE O PERÍODO QUE PERDURAR O PRESENTE 

CONTRATO E O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A DISCUSSÃO DE QUALQUER UM DE SEUS TERMOS. 

 

 

 
________________________________  

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

§2 º DOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS - DURANTE A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, PARA PROTEÇÃO DA VIDA E DA 

SAÚDE PODERÃO SER COLETADOS DADOS SENSÍVEIS INDISPENSÁVEIS. INFORMAÇÕES DO ALUNO QUE DEMANDEM 

ATENÇÃO OU CUIDADO DIFERENCIADO COMO DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MENTAIS, AUDITIVAS, VISUAIS, DADOS 

BIOMÉTRICOS E EVENTUAIS ALERGIAS, BEM COMO INFORMAÇÕES DE CUNHO RELIGIOSO QUE IMPACTEM NA ROTINA 

DO ALUNO DURANTE O PERÍODO NA ESCOLA. DESSA FORMA, NOS TERMOS DA LGPD, O CONTRATANTE DESDE JÁ 

CONCEDE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, POR SEU LIVRE CONSENTIMENTO, PARA A CONTRATADA EFETUAR O 

ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DO ALUNO, DURANTE O PERÍODO QUE PERDURAR O PRESENTE 

CONTRATO E O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A DISCUSSÃO DE QUALQUER UM DE SEUS TERMOS. 

 

 

 

________________________________  

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

II -  DOS DIREITOS DE IMAGEM E VOZ-  Nos termos da LGPD, o CONTRATANTE desde já concede autorização expressa, por seu 

livre consentimento, para a CONTRATADA efetuar a captura, guarda, manipulação, edição e uso da imagem do ALUNO para fins de 

identificação, autenticação, segurança, registro de atividades, acervo histórico, uso institucional, educativo e social, o que inclui os eventos 

promovidos pela CONTRATADA, o que abrange os perfis oficiais da CONTRATADA nas mídias sociais, website ou portal da Internet, 

Intranet, quadro de avisos, Revista e/ou Jornal Escolar ou similar, vídeo para apresentação aos pais e responsáveis legais, entre outros conteúdos 

que possam ser criados ou produzidos em razão da atividade educacional, tendo, por isso, pela própria característica técnica da Internet, alcance 

global e prazo indeterminado, ressalvada eventual solicitação em sentido contrário pelo CONTRATANTE, podendo inclusive alcançar sites e 

outros ambientes digitais externos, independente da vontade e do controle da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: o uso de imagem para outros fins que tenham cunho publicitário e/ou promocional será feito sempre por prazo 

determinado e mediante a assinatura de termo de autorização específico assinado. 

 

 

Autorização do uso da Imagem pela Escola:                                                       Sim                  Não 

Autorização do uso pela escola de texto produzido pelo (a) aluno (a):               Sim                  Não 

Autorização para visitas de Estudos:                                                                   Sim                  Não 

 

 

 

 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto no art. 221, 

do Código Civil Brasileiro, para que se produzam todos os efeitos legais. 

 

 

Vitória/ES, _____ de _______________ de ________. 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

           _____________________________________ 

Contratante (Responsável Financeiro)  Responsável Acadêmico  

 

 

______________________________________ 

Contratado 

 

 Testemunhas: 

Nome: ________________________________________ Nome: _______________________________________ 

 

CPF: _________________________________________ 

 

 

CPF: _________________________________________ 

 

 


