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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 2021 

 
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
 
De um lado, TUTOR SCHOOL SISTEMA DE ENSINO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 04.334.889/0001-02, com sede na Rua Batista do Carmo, 170, Cambuci, São 
Paulo/SP, CEP 01535-001, representado, neste ato, por seu representante legal ou preposto 
devidamente autorizado, doravante denominado “CONTRATADO” ou “COLÉGIO”; e  
 
De outro lado, os responsáveis legais do aluno ______________________________________, código 
de matrícula nº _______________, cursando a _____________série do ensino ________________, 
devidamente qualificados no anexo REQUERIMENTO DE MATRÍCULA ANO LETIVO 2021 
(“REQUERIMENTO DE MATRÍCULA”), que passa a fazer parte integrante do presente contrato, 
denominados, em conjunto, “CONTRATANTES”, têm justo e contratado o seguinte: 
 
 
I- DO OBJETO. 

 

CLÁUSULA 1ª.   O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços educacionais, no 

COLÉGIO, em favor do(a) ALUNO(A) indicado(a) pelos(as) CONTRATANTES no preâmbulo acima deste 

instrumento, bem como no REQUERIMENTO DE MATRÍCULA preenchido e firmado pelos 

CONTRATANTES. O ingresso no nível escolar assinalado no quadro acima fica condicionado à 

aprovação na série anterior, sempre que necessário. 

 

PARÁGRAFO 1º.  Os efeitos jurídicos do presente CONTRATO estão condicionados ao 

deferimento da matrícula do(a) ALUNO(A) indicado(a) pelos CONTRATANTES, conforme 

preceituam as normas gerais de educação nacional e do Regimento Escolar do CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO 2º.  Para todos os efeitos legais, caso o pagamento do valor referente à 

primeira parcela da anuidade acordada, em caso de transferência, ou da parcela de janeiro, com 

vencimento no dia 8 deste mês, nos termos da CLÁUSULA 12ª, item B, não seja efetuado na 

data, forma e nas condições previstas, ter-se-á sem validade a matrícula, operando-se a 

desistência desta. 

 

PARÁGRAFO 3º.  Deferida a matrícula, o ensino será prestado ao (à) ALUNO (A) indicado 

(a) nos termos da legislação em vigor e na conformidade com o disposto no Calendário Escolar 

do ano letivo de 2021. 

 

PARÁGRAFO 4º.  A prestação dos serviços educacionais será ofertada unicamente no 

período escolar CONTRATADO, não sendo autorizada a permanência do (a) ALUNO (A) na 

instituição de ensino fora desse período. 
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CLÁUSULA 2ª.  O CONTRATADO tem sua proposta pedagógica orientada para os seguintes 

objetivos: possibilitar ao educando a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades 

e atitudes capazes de integrá-lo na sociedade como sujeito crítico, criativo e participativo. 

 

CLÁUSULA 3ª.  O presente CONTRATO é celebrado sob a égide da Constituição Federal, da Lei 

n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), da Lei n° 9870 de 23 de Novembro de 1999 

e de Lei n° 8078 de 11 de setembro de 1990 e demais legislações pertinentes. 

 

II- DOS MATERIAIS. 

 
CLÁUSULA 4ª.   Os serviços educacionais, objeto do presente CONTRATO, não incluem 

qualquer fornecimento de uniformes, livros didáticos, físicos ou digitais, paradidáticos, apostilas, 

materiais de revisão ou reforço e/ou dispositivos móveis, cuja aquisição é de responsabilidade 

exclusiva dos CONTRATANTES. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. O CONTRATADO não se responsabiliza por quaisquer prejuízos 

acarretados pelo descumprimento do comando estipulado nesta cláusula. 

 
III- DA MATRÍCULA. 

 
CLÁUSULA 5ª.  A configuração formal do ato de matrícula se procede pelo preenchimento dos 

formulários próprios fornecidos pela escola, denominados “REQUERIMENTO DE MATRÍCULA”, 

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”, “FICHA MÉDICA” e “CADASTRO 

FINANCEIRO”. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A matrícula do ALUNO (A) para o ano letivo subsequente está 

condicionada à inexistência de débito para com a Tesouraria do Colégio, de modo que todas as 

suas obrigações financeiras, decorrentes de prestações anteriores e as previstas para 

pagamento no ato matrícula, devem estar pagas e compensadas em favor do Colégio para a 

aceitação do pedido de matrícula; 

 

CLÁUSULA 6ª.  O estabelecimento de ensino dispõe de capacidade para atendimento 

especializado a estudantes portadores de necessidades especiais. No entanto, a pretensão de 

matrícula deve ser requerida individualmente e diretamente à Direção do Colégio, que examinará a 

possibilidade de atendimento e mediante quais condições especificas. Havendo necessidade da 

contratação de um “cuidador”, os CONTRATANTES deverão arcar com o custo adicional e o 

CONTRATADO deverá ser comunicada antecipadamente 
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CLÁUSULA 7ª.  A matrícula para o ano letivo de 2021 e para os anos letivos subsequentes dar-

se-á mediante assinatura do REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, na qual os CONTRATANTES estarão 

também concordando com o valor das anuidades e vinculando-se às condições contratuais. 

 

CLÁUSULA 8ª. O período de matrícula regular para o ano letivo 2021 encerra-se no dia 30 de 

setembro de 2021. 

 

CLÁUSULA 9ª.  Desistindo os CONTRATANTES expressamente do contrato ou da matrícula 

antes do início do ano letivo de 2021, conforme descrito no item VIII deste instrumento, estará o 

CONTRATADO autorizado a cobrar, caso não tenha sido realizado o pagamento, ou a reter, caso o 

tenha sido, o valor de 50% dos valores pagos ou devidos até a data do cancelamento a título de custas 

administrativas no ato da desistência. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Ocorrendo a desistência após o início das aulas, não estará o 

CONTRATADO obrigado a devolver qualquer valor pago a si. 

 

CLÁUSULA 10ª. O CONTRATADO não se responsabiliza pela manutenção da vaga ou inclusão em 

diárias de classes quando a matrícula não for devidamente formalizada, seja por falta de 

documentação hábil, seja por situação de inadimplência dos CONTRATANTES. 

 
IV- DA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

 
CLÁUSULA 11ª.  Em contraprestação pelos serviços educacionais prestados, os 

CONTRATANTES pagarão ao CONTRATADO uma anuidade escolar, de acordo com a série 

correspondente do ALUNO (A), nos seguintes termos: 

 

CURSOS ANUIDADE 2021 

Educação Infantil R$ 14.373,93 

Ensino Fundamental I R$ 16.940,36 

Ensino Fundamental II  R$ 19.684,99 

Ensino Médio  R$ 23.311,12 

Período integral R$ 10.497,18 

Período Intermediário R$ 4.437,58 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os matriculados após o início das aulas (transferidos) pagarão a 

anuidade proporcional aos meses restantes para o final do ano letivo em curso, nos termos da 

CLÁUSULA 74ª. 
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CLÁUSULA 12ª.  O valor deverá ser pago em conformidade com tempo e modo previstos para 

a opção feita pelos CONTRATANTES ao assinarem o contrato, podendo eles optarem entre as 

seguintes: 

 

A. Em um único pagamento no ato da matrícula, hipótese em que será 

concedido desconto de 10% (dez por cento) no valor da anuidade. 

 

B. Em 13 (treze) parcelas iguais, sendo a primeira devida no ato da 

matrícula. A parcela de janeiro vencerá impreterivelmente no dia 08, 

sendo a confirmação do contrato. Esta parcela deverá estar quitada 

antes do primeiro dia letivo.  

 

 

C. Em 2 (duas) parcelas iguais: 50% (cinquenta por cento) no ato da 

matrícula e 50% (cinquenta por cento) no quinto dia útil de fevereiro de 

2021, com 8% (oito por cento) de desconto no valor da anuidade. 

 
CLÁUSULA 13ª.  Nas hipóteses de opção de pagamento pelas formas “B” ou “C” da CLÁUSULA 

12ª, os valores das respectivas parcelas serão os seguintes: 

 

CURSOS 13 PARCELAS 2 PARCELAS 

Educação Infantil R$ 1.105,69 R$ 7.186,97 
Ensino Fundamental I R$ 1.303,10 R$ 8.470,18 

Ensino Fundamental II R$ 1.514,23 R$ 9.842,50 

Ensino Médio  R$ 1.793,16 R$ 11.655,56 
 

 
CLÁUSULA 14ª.  Na falta de definição da opção de pagamento pelos CONTRATANTES, ou no 

caso de ausência de pagamento da parcela única, por prazo superior a quinze dias, no caso dos 

CONTRATANTES terem optado pela forma de pagamento “A” da CLÁUSULA 12ª, a opção de 

pagamento dos CONTRATANTES será automaticamente realizada pela forma “B” da CLÁUSULA 12ª. 

 

CLÁUSULA 15ª.  Para cada aula extra ministrada ao ALUNO(A) será cobrado, adicionalmente 

aos valores devidos a qualquer outro título, a quantia de R$135,91. 

 

CLÁUSULA 16ª.  Para cada prova de segunda chamada realizada pelo ALUNO(A) também será 

cobrada, adicionalmente aos valores devidos a qualquer outro título, a quantia de R$ 127,08. 

 

CLÁUSULA 17ª.   O CONTRATADO, a seu exclusivo critério, poderá conceder desconto pelo 

pagamento pontual das parcelas (“desconto de pontualidade”) no importe de até 5% do valor da 

parcela paga pelos CONTRATANTES. 
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CLÁUSULA 18ª.  O CONTRATADO, a seu exclusivo critério, poderá conceder desconto na 

parcela mensal da anuidade paga pelos CONTRATANTES, caso tenham mais de um ALUNO(A) sob sua 

responsabilidade matriculado junto ao CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 19ª.  O vencimento das parcelas dar-se-á no dia 08 de cada mês. 

 

PARÁGRAFO 1º.  Em caso de falta de pagamento no vencimento, o valor será acrescido 

de multa contratual de 2% (dois por cento), dos juros de mora de 0,033% ao dia, além da 

atualização com base na tabela utilizada pelo Poder Judiciário e outros índices inflacionários, até 

a data do efetivo pagamento. 

 

PARÁGRAFO 2º.  Em caso de inadimplência dos CONTRATANTES, a Escola poderá 

realizar: 

 

a)  Ao final do período letivo, a rescisão contratual, reservando-se o 

CONTRATADO o direito de cobrança dos débitos em aberto, tanto de maneira 

extrajudicial quanto judicial, podendo, inclusive, valer-se, para tal fim, de empresa 

especializada e/ou assessoria jurídica, hipótese em que arcarão os CONTRATANTES 

adicionalmente com as despesas e honorários advocatícios de 20%, daí decorrentes; 

 

b)  A inscrição do nome dos CONTRATANTES junto aos cadastros de devedores, 

especialmente SPC/SERASA; 

 

c)  Suspender o desconto oferecido ao (a) ALUNO (A).  

 

CLÁUSULA 20ª.  O não comparecimento do (a) ALUNO (A) aos atos escolares ora contratados 

não exime o pagamento das prestações, tendo em vista que o serviço foi efetivamente colocado à 

disposição dos CONTRATANTES pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 21ª.  A suspensão ou interrupção do pagamento pelos CONTRATANTES só poderá 

ocorrer por expressa comunicação, apresentada por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias da 

renúncia do contrato, devidamente protocolada junto à Secretaria da Escola. 

 

CLÁUSULA 22ª.  Em caso de matrícula fora do período estabelecido nos termos da CLÁUSULA 

8ª, mas antes do início das aulas, serão devidas, no ato da matrícula, todas as parcelas que porventura 

já tenham vencido. 

 

CLÁUSULA 23ª.  Em caso de devolução de cheques entregues como forma de pagamento pelos 

CONTRATANTES à CONTRATADA, os CONTRATANTES: 

 

a)  Pagarão as despesas de devolução cobradas pelo banco; 
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b)  Poderão, a critério da CONTRATADA, ser impedidos de pagar em cheques as 

demais parcelas e serviços extras.  

 

CLÁUSULA 24ª.  Os CONTRATANTES que optarem pelo pagamento em parcela única (opção A 

da CLÁUSULA 12ª) ou em duas parcelas (opção C da CLÁUSULA 12ª) e incorrerem no encerramento 

antecipado do presente contrato, quer por transferência para outro estabelecimento escolar, quer por 

desistência, terão a eles devolvidos os valores pagos, proporcionalmente aos meses faltantes para o 

término do ano letivo, nos termos da CLÁUSULA 74ª. 

 

CLÁUSULA 25ª.  Os CONTRATANTES reconhecem os valores deste contrato como líquidos e 

certos para os efeitos do artigo 783 e 784, inciso III, do Código de Processo Civil. 

 

PARÁGRAFO 1º.  Os CONTRATANTES reconhecem o histórico escolar como prova de 

prestação de serviço pelo CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO 2º.  Os CONTRATANTES reconhecem o relatório financeiro emitido pelo 

CONTRATADO como documento hábil a comprovar a sua efetiva situação financeira junto ao 

CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO 3º.  Os CONTRATANTES têm ciência de que a anuidade, aqui estabelecida, 

foi fixada de acordo com o que determina a legislação específica vigente e que abrange somente 

o período ora contratado. 

 
CLÁUSULA 26ª.   Os valores da contraprestação previstos nas cláusulas anteriores incluem, 

exclusivamente, a prestação de serviços decorrentes da programação anual, distribuição de classe, 

classificação de ALUNO (A) e carga horária constante do Plano Escolar. 

 

PARÁGRAFO 1º.  Os valores da contraprestação das demais atividades não incluídas 

neste contrato, inclusive as extracurriculares, serão fixados a cada serviço, pela escola e não 

terão caráter obrigatório. 

 

PARÁGRAFO 2º.  Não estão incluídos neste CONTRATO os serviços especiais de 

recuperação, reposição de aulas, provas substitutivas, dependência, transporte escolar, os 

opcionais e de uso facultativo para o (a) ALUNO (A), a segunda chamada de prova ou exame, a 

segunda via de documentos, o uniforme, a alimentação (exceto período integral) e a agenda e 

o material didático de uso individual do (a) ALUNO (A) (constantes na lista de material). 

 

PARÁGRAFO 3º.  Os pagamentos serão feitos por meio de boleto, pagável na rede 

bancária. 
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PARÁGRAFO 4º.  Excepcionalmente poderá ser aceito outro meio de pagamento, como, 

por exemplo, transferência ou depósito bancário, desde que previamente acordado entre as 

partes. 

 

PARÁGRAFO 5º.  Os boletos ficam disponíveis no aplicativo do colégio, no site, e na 

secretaria do colégio. Em caso de não recebimento ou erro no acesso, os CONTRATANTES 

deverão solicitar segundas vias diretamente à Secretaria, não sendo aceita tal alegação para 

isenção dos encargos devidos em decorrência do pagamento em atraso. 

 

 

PARÁGRAFO 5º.PARÁGRAFO 6º.  Fica facultado ao CONTRATADO solicitar a 

apresentação dos comprovantes de pagamento aos CONTRATANTES para fins de eventuais 

regularizações no caso de créditos não confirmados pelo Banco. 

 
CLÁUSULA 27ª.   Os valores das parcelas permanecerão os mesmos, ressalvada a hipótese de 

superveniência de lei ou de qualquer outra disposição normativa que venha a regulamentar 

diferentemente a questão, permitindo o reajuste das parcelas antes da data prevista, caso em que o 

CONTRATADO se resguarda o direito de adotá-la irrestritamente, a fim de preservar o equilíbrio 

econômico-financeiro do presente CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO 1º.  Os valores das parcelas poderão ser revistos também em caso de 

ocorrência que implique a comprovada variação de custos ou de receitas do CONTRATADO, de 

maneira a se preservar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO 2º.  Caso os CONTRATANTES não concordem expressamente em aderir à 

alteração proposta a tempo e modo, o presente contrato perderá sua eficácia e será rescindido, 

e, consequentemente, todo e qualquer desembolso efetivamente ocorrido com a reserva de 

vaga ou por ocasião da matrícula, será integralmente devolvido aos CONTRATANTES. 

 

V- DO PRAZO. 

 
CLÁUSULA 28ª.  O presente CONTRATO tem duração até o final do período letivo contratado, 

que se encerra conforme calendário letivo a ser elaborado pelo CONTRATADO. 

 
VI- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 29ª.  O CONTRATADO se obriga a prestar serviços educacionais ao ALUNO(A) em 

conformidade com a legislação e seu plano pedagógico educacional, este último abrangendo plano de 

estudos, programa de ensino, currículo e calendário especialmente elaborados para o ano letivo em 

questão. 
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PARÁGRAFO 1º.   Compete única e exclusivamente ao CONTRATADO, sem possibilidade 

de ingerência dos CONTRATANTES, o planejamento e a execução dos seus programas de ensino, 

especialmente no que concerne à determinação de datas para as provas, aos critérios de 

avaliação, à carga horária, à designação de professores, à orientação didática, pedagógica e 

educacional, e a outras funções e atribuições que as atividades docentes do CONTRATADO 

requeiram. 

 

CLÁUSULA 30ª.  As aulas serão ministradas nas salas de aula ou em locais indicados pelo 

CONTRATADO, tendo em vista a natureza da matéria e a técnica pedagógica. 

 

CLÁUSULA 31ª.  A criação de salas ou de turmas, bem como a definição do professor 

responsável por cada turma ou disciplina é atribuição exclusiva da equipe pedagógica do 

CONTRATADO, não sendo permitida qualquer interferência dos CONTRATANTES. 

 

CLÁUSULA 32ª.  É de atribuição exclusiva do CONTRATADO a seleção, avaliação, contratação e 

desligamento de seus funcionários, não cabendo aos CONTRATANTES qualquer participação ou 

interferência nesse processo. 

 

CLÁUSULA 33ª.  Caberá ao CONTRATADO definir o número mínimo de ALUNO(A)S para que a 

turma seja ofertada, sendo que, em não havendo esse número de ALUNO(A)S matriculados e não 

ocorrendo a abertura da turma, não caberá qualquer indenização aos CONTRATANTES, ocorrendo 

apenas a devolução dos valores já pagos. 

 

CLÁUSULA 34ª.  O Regimento Escolar e demais documentos estarão sempre disponíveis na 

Secretaria do CONTRATADO e poderão sempre ser obtidos e/ou solicitados à administração. 

 

CLÁUSULA 35ª.  O CONTRATADO não se responsabiliza pela guarda e consequente indenização 

decorrente do extravio, furto, avaria ou danos causados a quaisquer objetos levados ao seu 

estabelecimento, bem como por qualquer quantia em dinheiro, aparelhos eletrônicos ou documentos, 

pertencentes ou sob a posse do(a) ALUNO(A), dos CONTRATANTES ou de seus prepostos ou 

acompanhantes quando nas dependências do CONTRATADO, exceto se decorrentes de atos de 

quaisquer de seus colaboradores devidamente certificados e comprovados. 

 

CLÁUSULA 36ª.  O CONTRATADO não poderá ser responsabilizado por qualquer dano direto 

e/ou indireto, moral e/ou material causado por atos de indisciplina do(a) ALUNO(A) que venha a gerar 

prejuízo a terceiros, inclusive a outro(s) ALUNO(A)(S) e/ou outros responsáveis legais, sendo que a 

completa responsabilidade deverá recair diretamente sobre os CONTRATANTES e/ou responsável 

legal do(a) ALUNO(A). 
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CLÁUSULA 37ª.  Os CONTRATANTES ficam cientes, ainda, que o CONTRATADO não presta 

qualquer tipo de serviços em relação a estacionamentos, vigilância ou guarda de veículos automotores 

de qualquer natureza, não assumindo, portanto, para si, a responsabilidade de indenização por danos, 

furtos, roubos, incêndios, atropelamentos, colisões, que venham a ocorrer nas áreas internas, externas 

e circunvizinhas de seu prédio, cuja responsabilidade será exclusivamente de seu condutor e 

proprietário. 

 

VII- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES. 

 

CLÁUSULA 38ª.  Ao firmar o presente CONTRATO, os CONTRATANTES e o(a) ALUNO(A) 

declaram sua plena ciência e compromisso de cumprimento das disposições do Regimento Escolar, 

dos termos assinados em seu nome, bem como das regras de conduta estabelecidas pelo 

CONTRATADO, seus normativos e procedimentos, além da conformidade aos princípios éticos que 

regem os comportamentos de toda a comunidade escolar, às obrigações constantes da legislação 

aplicável à área de ensino e, ainda, às emanadas de outras fontes, desde que regulem supletivamente 

a matéria, inclusive com o Plano de Estudos, currículo, programas e Calendário Escolar do 

CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 39ª.   Os CONTRATANTES declaram estar cientes e de acordo com a possibilidade 

de, a qualquer tempo, serem alteradas ou estabelecidas novas regras e normas internas pelo 

CONTRATADO, regras estas que serão informadas aos CONTRATANTES por correio eletrônico ou outro 

método a ser definido pelo Estabelecimento, podendo, inclusive, ter aplicação imediata.  

 

CLÁUSULA 40ª.  Os CONTRATANTES estão cientes da obrigatoriedade do uso completo do 

uniforme escolar por parte do(a) ALUNO(A), assumindo inteiramente a responsabilidade por eventuais 

penalidades aplicáveis ao(à) ALUNO(A) pelo descumprimento dessa obrigação, sobretudo porque tal 

condição é indispensável à frequência e participação das atividades escolares. 

 

CLÁUSULA 41ª.  Os CONTRATANTES deverão manter o CONTRATADO informado, por escrito, 

sobre medicamentos tomados pelo(a) ALUNO(A), sobre tratamentos que esteja realizando, bem como 

sobre eventual medicamento que o(a) ALUNO(A) deverá tomar durante o período de aula, sendo de 

sua inteira responsabilidade as informações prestadas na FICHA MÉDICA do(a) ALUNO(A). 

 

CLÁUSULA 42ª.  É responsabilidade dos CONTRATANTES manter a frequência regular do(a) 

ALUNO(A) às aulas. Dessa forma, no caso de faltas, sobretudo viagens e segundas chamadas de 

avaliação, o CONTRATADO não ofertará a reposição de aulas, tampouco conteúdos de atividades ou 

compromissos que foram perdidos, exceto os casos expressamente previstos em lei, uma vez que os 

serviços são prestados na integralidade, conforme calendário escolar. 
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CLÁUSULA 43ª.  Os CONTRATANTES respondem por atos atentatórios ao pudor praticados 

pelo ALUNO(A), nas dependências da escola ou fora dela quando estiver representando-a, e por uso, 

porte ou fornecimento de produtos ou substâncias nocivas à saúde, bem como se obriga a ressarcir 

eventuais danos pessoais, materiais e morais causado ao CONTRATADO, seus funcionários e prepostos 

ou a terceiros, desde que devidamente comprovados. 

 

CLÁUSULA 44ª.  Os CONTRATANTES declaram desde já que assumem responsabilidade integral 

por violações de direito de autor, propriedade intelectual e direito de imagem cometidos pelo(a) 

ALUNO(A) na confecção de seus trabalhos, atividades e apresentações, e que assumirão o 

compromisso em orientá-lo(a) durante sua realização para evitar a prática de plágio, infração de direito 

autoral ou de uso não autorizado de imagem de terceiro, inadequação ou ausência de citação de fonte 

e autoria nas referências e notas bibliográficas. 

 

CLÁUSULA 45ª.  Se, no curso de vigência do presente contrato, for necessária a substituição 

dos responsáveis financeiros do ALUNO(A), por morte, separação, ou outra causa qualquer, deverá o 

CONTRATADO ser imediatamente comunicado de maneira formalizada, com a regular apresentação 

dos documentos pertinentes. 

 

PARÁGRAFO 1º.  Deverá o CONTRATADO também ser informado no caso de ocorrência 

de separação conjugal dos(as) CONTRATANTES, com a devida indicação de eventual 

modificação de guarda, nos termos da CLÁUSULA 52ª, e das demais informações 

complementares sobre a retirada do (a) ALUNO(A)(a) da escola. 

 

PARÁGRAFO 2º. A mudança prevista no parágrafo anterior está sujeita a tarifação devido às 

custas bancárias de baixa e registro, custas às quais correrão por conta dos CONTRATANTES. 

 
CLÁUSULA 46ª.  Os CONTRATANTES responsabilizam-se por eventuais danos causados pelo (a) 

ALUNO(A) ao CONTRATADO, em seus edifícios, instalações, mobiliários ou equipamentos eletrônicos, 

ou à sua imagem e reputação, obrigando-se à sua reparação em até 48 (quarenta e oito) horas após a 

comunicação da ocorrência, independentemente das sanções disciplinares cabíveis, como 

advertência, suspensão e/ou a rescisão do CONTRATO de prestação de serviços educacionais. 

 

VIII- DO INÍCIO DAS AULAS E DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 47ª.  O início das aulas no ano letivo de 2021 dar-se-á no dia 01/02/2021. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Será realizada, no dia 29/01/2021, reunião de pais e mestres. 

 

CLÁUSULA 48ª.  O horário de funcionamento do CONTRATADO obedece às seguintes 

diretrizes: 
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Manhã 

Educação Infantil 7:00h às 12:00h 
Ensino Fundamental I 7:00h às 12:00h 
Ensino Fundamental II 7:10h às 12:20h 
Ensino Médio 7:00h às 13:10h 

 
 

Tarde 
Educação Infantil 12:45h às 17:35h 
Ensino Fundamental I 12:45h às 17:35h 
Ensino Fundamental II 12:45h às 18:00h 

 
 

Integral/Intermediário 
Período Integral (manhã) 7:00h às 12:45h 
Período Integral (tarde) 12:45h às 18:30h 
Intermediário (manhã) 10:30h às 12:45h 
Intermediário (tarde) 11:25h às 14:30h 

 
 
CLÁUSULA 49ª.  Não é permitida a saída desacompanhada de ALUNO (A)S durante o período 

de aula, sendo esta vedada, ainda, mesmo após o término do período, para o(a)s ALUNO(A)S cursando 

as séries pertencentes à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I. 

 

PARÁGRAFO 1º.   Em caráter de exceção, em caso de impossibilidade de 

acompanhamento do (a) ALUNO (A) por seu responsável legal, será permitida a sua saída 

desacompanhada mediante assinatura de TERMO DE RESPONSABILIDADE específico por seu 

responsável legal. 

 

PARÁGRAFO 2º.   Ficam cientes desde já os CONTRATANTES sobre todos riscos 

inerentes à segurança do (a) ALUNO (A), bem como assumem integral responsabilidade, no caso 

descrito no parágrafo anterior, por todo e qualquer dano que o (a) ALUNO (A) venha a sofrer ou 

a causar fora das dependências do CONTRATADO. 

  

CLÁUSULA 50ª. Fica estipulado prazo de tolerância máximo de 15 (quinze) minutos de estadia dos 

ALUNOS (A) no colégio ao final de cada período. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Ultrapassado o prazo de tolerância por mais de três vezes no mês, os 

CONTRATANTES estarão sujeitos, a partir do quarto dia de atraso, ao pagamento de taxa 

adicional de R$ 131,84 até a primeira hora de estadia e de R$ 73,04 para cada hora subsequente, 

considerando-se cada dia individualmente. 
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CLÁUSULA 51ª.  Os CONTRATANTES deverão informar pessoalmente ou por escrito na 

Secretaria da escola quando seus filhos necessitarem sair antes do término das aulas. A escola não 

autoriza saídas antecipadas quando solicitadas por telefone ou e-mail. 

 
 

 

IX- DO REGIME DE GUARDA DO (A) ALUNO (A). 

 
CLÁUSULA 52ª.  Os CONTRATANTES comprometem-se a comunicar ao CONTRATADO a 

existência e o teor de decisões judiciais que venham a alterar o regime de guarda do(a) ALUNO(A), 

expressamente e dentro de 30 (trinta) dias da produção de efeitos da decisão, ainda que provisória ou 

não definitiva, não se responsabilizando o CONTRATADO por quaisquer fatos que resultem da não 

observância da presente cláusula.  

 

X- DO USO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. 

 

CLÁUSULA 53ª.  É facultado ao CONTRATADO disponibilizar ao (a) ALUNO (A) recursos 

educacionais de tecnologia da informação e comunicação e equipamentos eletrônicos, como, por 

exemplo, computadores fixos, periféricos, dispositivos móveis, conexão e acesso à internet e outros 

recursos tecnológicos, para que este(a) possa fazer-lhes uso no desenvolvimento das suas atividades 

pedagógicas, com finalidade exclusivamente educacional. 

 

CLÁUSULA 54ª.  A utilização dos dispositivos referidos na cláusula anterior pelo (a) ALUNO (A) 

é regulamentada pelo Regimento Escolar e demais normas e princípios éticos do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 55ª.  O uso de dispositivos móveis particulares do(a) ALUNO(A), tais como tablets, 

smartphone e/ou celulares, aparelhos MP3, games e/ou similares, dentro das salas de aula, durante 

as atividades educacionais, só será permitido se previsto no plano de aula e na atividade em questão, 

com autorização prévia específica do professor e com a devida supervisão e assistência do responsável 

legal, que desde já está ciente e consente que os mesmos estão sujeitos a monitoração e inspeção por 

parte do CONTRATADO, com o devido apoio e colaboração do(a) ALUNO(A) e seu RESPONSÁVEL 

LEGAL, sempre de forma a garantir a segurança da comunidade escolar, prevenir e mitigar riscos e 

danos, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

CLÁUSULA 56ª.  O uso de dispositivos móveis particulares do(a) ALUNO(A) dentro da sala de 

aula, sem a autorização do docente e previsão nas atividades do programa letivo, pode ensejar a 

adoção das medidas disciplinares cabíveis pelo CONTRATADO, incluindo mas não se limitando à 

retenção do dispositivo para retirada pelo responsável legal, mediante comparecimento presencial. 
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CLÁUSULA 57ª.  O uso dos dispositivos do CONTRATADO e/ou de dispositivos particulares que 

tenham sido previamente autorizados para uso no ambiente escolar, que ocorra de maneira contrária 

aos normativos escolares, à ética ou à moral, é considerada uma infração e terá como consequência a 

aplicação de medidas disciplinares cabíveis. 

 

CLÁUSULA 58ª.  O CONTRATADO poderá solicitar aos CONTRATANTES o apagamento e/ou 

remoção de conteúdos que estejam em dispositivos do (a) ALUNO (A), na internet, nas mídias sociais 

e/ou em aplicativos, sempre que os mesmos oferecerem riscos ao (a) s ALUNO (A)S, ou forem 

contrários à ética, à moral, aos bons costumes, à legislação nacional vigente, ou afetarem o bom 

relacionamento da comunidade escolar ou configurarem algum tipo de dano à Escola, aos seus 

funcionários e colaboradores ou ao(a)s demais ALUNO(A)S. 

 

CLÁUSULA 59ª.  O CONTRATADO compromete-se a orientar e supervisionar o (a) ALUNO (A) 

para que ele faça uso adequado, ético, seguro, legal e saudável dos dispositivos oferecidos pelo 

CONTRATADO, cumprindo com sua missão de educar, estando limitado o seu dever de vigilância do 

(a) ALUNO (A) estritamente ao seu perímetro físico escolar e ao uso dos recursos institucionais, não 

alcançando ambientes digitais nem o uso de recursos particulares trazidos pelo (a) ALUNO (A) às suas 

dependências. 

 
XI- DA POSTURA ÉTICA E DE BOA-FÉ. 

 
CLÁUSULA 60ª.  Os CONTRATANTES e o ALUNO (A) adotarão uma postura ética e de boa-fé 

nas relações com outros alunos, professores, colaboradores, familiares, prezando sempre pela 

honestidade, solidariedade, alteridade, veracidade e transparência de suas ações a todo momento, 

independentemente se em ambientes físicos ou digitais. 

 
XII- DAS FOTOS, FILMAGENS E GRAVAÇÕES. 

 
CLÁUSULA 61ª.  Não é permitido ao(à) ALUNO(A) e/ou aos CONTRATANTES tirar fotos, gravar, 

filmar, publicar e/ou compartilhar imagens de dentro da sala de aula e/ou das demais dependências 

do CONTRATADO, de outros colegas, professores, colaboradores ou quaisquer terceiros, sem 

autorização prévia da Direção do CONTRATADO, à exceção das situações já previamente avisadas e 

autorizadas dos eventos educacionais, sociais e/ou esportivos, passeios, excursões, desde que o teor 

do conteúdo não gere constrangimento nem ridicularizarão dos envolvidos. 

 

CLÁUSULA 62ª.   Os CONTRATANTES estão cientes de que se o (a) ALUNO (A) quiser, por algum 

motivo de melhoria de aprendizagem registrar a aula do professor, seja por foto, vídeo ou áudio, 

deverá pedir autorização prévia ao docente, que deverá consentir especificamente para a aula em 

questão, e o conteúdo captado deve ser utilizado apenas para fim pessoal, com propósito de 
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aprendizado do (a) ALUNO (A), sendo vedada a sua publicação na internet ou o compartilhamento 

com terceiros externos à comunidade escolar. 

 

CLÁUSULA 63ª.  O compartilhamento público não autorizado de conteúdos extraídos de dentro 

do ambiente escolar, seja sala de aula, pátios, corredores, banheiros, vestiários pertencentes ao 

perímetro físico do CONTRATADO, por qualquer meio, inclusive da internet, mídias sociais, celulares 

e aplicativos sociais, é considerado uma infração e será tratado como um agravante de conduta para 

fins de aplicação de medida disciplinar para o (a) ALUNO (A). 

 

 

XIII- DO USO DA IMAGEM DO ALUNO. 

 
CLÁUSULA 64ª.  Os CONTRATANTES desde já concedem autorização expressa e com seu livre 

consentimento para o CONTRATADO efetuar a captura, guarda, manipulação, edição e uso da imagem 

do(a) ALUNO(A) para fins de divulgação de suas atividades, identificação, autenticação, segurança, 

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

promovidos pelo CONTRATADO, inclusive em seus perfis oficiais 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/ou 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, podendo inclusive alcançar sites e outros ambientes digitais externos, 

independentemente da vontade e do controle do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA 65ª.  Declara o CONTRATADO que estão ressalvados os direitos do (a) ALUNO (A), 

representado (a) pelos CONTRATANTES, sobre a integridade da sua honra, sua reputação, boa fama 

ou a respeitabilidade, sendo que o uso de sua imagem, som da voz ou nome devem ser feitos apenas 

nos limites acordados, sem, de forma alguma, expor o menor ao ridículo ou a situações 

constrangedoras, atendendo às leis em vigor no Brasil. No entanto, o CONTRATADO não será 

responsabilizado se a imagem do ALUNO (A) vier a ser compartilhada em outros ambientes digitais 

externos aos do CONTRATADO, fora da sua esfera de controle e alcance. 

 

CLÁUSULA 66ª.  Os CONTRATANTES deixam autorizado o uso da imagem dos alunos para 

outros fins que tenham cunho publicitário, comercial e/ou promocional que será feito sempre por 

prazo determinado regido por seus dispositivos e pela legislação nacional vigente. 

 

 

XIV- DO COMBATE AO BULLYING. 

 
CLÁUSULA 67ª.  O (A) ALUNO (A), os CONTRATANTES e/ou seus pais e/ou responsáveis legais 

se comprometem a: 
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PARÁGRAFO 1º.  Contribuir com a apuração de fatos e de pessoas envolvidas em casos 

de bullying. 

 

PARÁGRAFO 2º.  Fornecer depoimentos ao CONTRATADO sobre a ocorrência de atos 

de bullying, quando solicitados, bem como quaisquer provas que estiverem em seu poder ou 

informações sobre provas das quais tiver conhecimento. 

 

PARÁGRAFO 3º.  Informar ao CONTRATADO quaisquer casos de maus tratos a crianças 

e/ou adolescentes dos quais tiver conhecimento, fornecendo todas as informações necessárias 

para que o CONTRATADO possa reportar a ocorrência ao Conselho Tutelar ou demais 

autoridades competentes conforme previsto pelo artigo 56 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e à Lei do Bullying nº 13.185 de 2015 em vigor. 

 

PARÁGRAFO 4º.  Cooperar de todas as formas solicitadas com o CONTRATADO para a 

melhor aplicação de medidas preventivas, amparadoras, restaurativas, reparadoras e 

disciplinares contra atos de violência e intimidação sistemática.  

 

 

XV- DO MONITORAMENTO E INSPEÇÃO. 

 
CLÁUSULA 68ª.  Fica desde já convencionado entre as partes que os CONTRATANTES estão 

devidamente cientes de que o CONTRATADO realiza o monitoramento físico e lógico de todos seus 

ambientes, inclusive por meio do uso de câmeras, com coleta de imagem e áudio, exceto em locais de 

preservação da intimidade, que podem ser armazenados para fins administrativos e legais, bem como 

inspeção física aleatória e preventiva, ou mediante denúncia, de armários, escaninhos e quaisquer 

objetos, dispositivos, bolsas, mochilas que adentrem seu perímetro físico, sendo trazidos pelo(a) 

ALUNO(A), além do acompanhamento da utilização de seus equipamentos eletrônicos e do acesso 

do(a) ALUNO(A) à internet mediante a utilização desses mesmos recursos e outros dispositivos 

particulares. 

 
XVI- DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. 

 
CLÁUSULA 69ª.  O CONTRATADO deferirá eventual requerimento escrito, protocolado junto à 

Secretaria do CONTRATADO, de cancelamento da matrícula ou de transferência do(a) ALUNO(A). 

 

CLÁUSULA 70ª.  Em caso de desistência ou de transferência do(a) ALUNO(A), os 

CONTRATANTES deverão: 
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PARÁGRAFO 1º.  Apresentar o pedido formalmente, de maneira escrita, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do mês no qual se pretenda efetivar a transferência ou 

desistência. 

 

CLÁUSULA 71ª.  O CONTRATADO poderá rescindir o presente CONTRATO caso o(a) ALUNO(A) 

ou os CONTRATANTES pratiquem atos: 

 

PARÁGRAFO 1º.  De indisciplina, ilícitos ou contrários ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e demais leis vigentes no Brasil; 

 

PARÁGRAFO 2º.   Que comprometam ou ameacem a integridade física e psíquica do 

corpo docente ou discente, auxiliares ou administradores, além de denegrir a imagem ou 

reputação do CONTRATADO, dentro ou fora de suas dependências, inclusive com uso da 

internet, das mídias sociais, de dispositivos particulares e/ou aplicativos; 

 

PARÁGRAFO 3º.   Contrários à Proposta Educacional, ao Regimento Escolar, à Política de 

Privacidade Digital, e aos demais documentos normativos da CONTRATADO, à ética, à moral ou 

aos bons costumes; 

 

PARÁGRAFO 4º.   Que tornem impossível a manutenção da frequência do(a) ALUNO(A) 

às aulas e/ou sua continuidade na instituição, inviabilizem e/ou dificultem sobremaneira seu 

relacionamento com os demais colegas.  

 

PARÁGRAFO 5º.   Que tornem impossível o cumprimento da Proposta Educacional pelo 

CONTRATADO, tanto pela resistência ou negligência para tomarem ciência dos atos e 

documentos que dizem respeito ao comportamento ou situação pedagógica do(a) ALUNO(A), 

quanto por quebra de decoro ante os profissionais do CONTRATADO ou em suas dependências, 

perante quem quer que seja. 

 
CLÁUSULA 72ª.  Ocorrendo a rescisão do presente contrato, seja por parte do CONTRATADO, 

seja por parte dos CONTRATANTES, obrigam-se estes últimos ao pagamento das parcelas vencidas até 

o efetivo desligamento do ALUNO (A), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora e multa, 

se o caso. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na hipótese de o desligamento do ALUNO (A) ocorrer após a 

realização das últimas avaliações, ou seja, após o encerramento das atividades do ano letivo, os 

CONTRATANTES estarão obrigados a pagar o valor integral estabelecido neste instrumento, 

dado ter recebido integralmente a contraprestação a que se obrigara o CONTRATADO. 

 

 

XVII- DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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CLÁUSULA 73ª.  As PARTES reconhecem ser livre e ausente de quaisquer vícios, sejam de 

consentimento ou sociais, a manifestação de vontade por ambas dirigida com vistas à celebração do 

presente contrato (Código Civil Brasileiro, artigos 138 a 165), declarando, outrossim, (i) serem as 

prestações deste contrato proporcionais, (ii) estarem cientes das obrigações assumidas, (iii) haverem 

sido assessoradas por profissionais habilitados a compreenderem os termos deste contrato e (iv) não 

haverem celebrado este Contrato em razão de premente necessidade econômica, financeira ou de 

qualquer outra natureza. 

  

CLÁUSULA 74ª.  Para os fins deste CONTRATO, o cômputo de meses dar-se-á considerando-se 

o mês cheio, independentemente da quantidade de dias letivos efetivamente frequentados pelo 

ALUNO (A) no respectivo período considerado. 

 

CLÁUSULA 75ª.  No caso de qualquer uma das disposições contidas no CONTRATO serem 

julgadas inválidas, consideradas ilegais ou inexequíveis, no todo ou em parte, por força de qualquer 

disposição legal presente ou superveniente, a validade, legalidade ou execução das previsões restantes 

aqui contidas não serão, de qualquer modo, afetadas ou prejudicadas, devendo as PARTES cumprir os 

compromissos assumidos no CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 76ª.  Nenhuma renúncia, alteração, modificação ou supressão de qualquer das 

cláusulas deste Contrato será válida se não contiver a assinatura das PARTES.  

 

CLÁUSULA 77ª.  Qualquer aviso, notificação ou comunicação que tenha por assunto fato que 

implique na modificação do presente CONTRATO deverá ser feita por escrito e enviada ao 

representante da PARTE interessada através de carta registrada ou e-mail com confirmação de 

recebimento, observados os endereços das PARTES no preâmbulo deste CONTRATO, salvo disposições 

em contrário. Caso ocorra mudança de endereço, a PARTE deverá comunicá-lo à outra no prazo de 05 

(cinco) dias. 

 

CLÁUSULA 78ª.  A tolerância de qualquer das PARTES quanto a qualquer dispositivo do 

presente, não importará em renúncia a seus direitos ou ao cumprimento das demais disposições e 

obrigações, bem como, não constituirá novação ou perdão, não podendo ser invocada como 

precedente para novas ou idênticas concessões. 

 

CLÁUSULA 79ª.   Ressalvados os casos onde se achem diferentemente expressos, todos os 

prazos deste Contrato deverão ser compreendidos como prazos a serem contados em “dias corridos”, 

em cujo entendimento se incluem sábados, domingos e feriados. Serão considerados dias úteis 

somente aqueles em que houver expediente bancário no Município de São Paulo/SP. 

 

CLÁUSULA 80ª. Fica fazendo parte integrante do presente contrato o informativo de 

rematrícula 2021, o Regimento escolar, o Plano Escolar, e as orientações gerais anexadas na agenda 

escolar do aluno, Web, secretaria ou qualquer outro meio de informação. 
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XVIII- DO FORO. 

 
CLÁUSULA 81ª.  Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 

de São Paulo, Estado de São Paulo, arcando a parte vencida em demanda judicial com as custas 

processuais a que der causa e com os honorários advocatícios arbitrados do patrono da parte 

vencedora. 

 
 
E, por estarem às partes de acordo com todos os termos e condições do presente contrato, assinam 
este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que 
se produzam todos os efeitos legais.  
 
 

São Paulo, ______ de ______________________ de 20____. 
 
 
 

 
______________________________________ 

1 - Contratante nº 1 
Nome: 

______________________________________
2 - Contratante nº 2 

Nome: 
 

 
 

______________________________________ 
3 - Contratante nº 3 

 Nome: 
 
 
 

______________________________________ 
4 – Tutor School Sistema de Ensino Ltda 

Contratado 

 
TESTEMUNHAS: 
 
5 - Nome:_____________________________________________ RG:________________ 
 
6 - Nome: ____________________________________________  RG:________________ 

 


