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Anexo III 
 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
CCJ/2022 – ENSINO MÉDIO - SAS 

 
Pelo presente CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS, de um lado como CONTRATADO o COLÉGIO CORAÇÃO DE 
JESUS, pessoa jurídica de direito privado de caráter educacional, cultural, assistencial e 
filantrópico, inscrita no CNPJ sob o nº 03.487.139/0001-08, com sede na Rua 
Comandante Costa, nº 1.424, Centro Sul, Cuiabá-MT, neste ato devidamente 
representada por sua Diretora e, de outro lado, como CONTRATANTE por si e pelo (a) 
aluno(a) identificado(a) no quadro abaixo, de comum acordo e na melhor forma de 
direito, celebram entre si a contratação de serviços educacionais mediante 
contraprestação, com fundamento legal nos artigos 206 e 209, da Constituição Federal, 
bem como nos demais dispositivos da legislação aplicável à espécie, na forma das 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CONTRATANTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO 

Nome: 

Estado Civil: Profissão: CPF: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP 

Tel. Res: Tel. Com: Tel. Cel: 

E-mail: 

 
IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A) E DE SEUS PAIS 

Aluno(a):  

Pai: Mãe: 

CPF/Pai: CPF/Mãe: 

Tel. Pai: Tel. Mãe: 

E-mail: E-mail: 

 
DO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E FORMA DE PRESTAÇÃO 

 
Cláusula 1ª - Este contrato tem como OBJETO a prestação, pelo Contratado, de 
serviços educacionais curriculares durante o ano letivo de 2022, ao (a) aluno(a) 
indicado(a) pelo(a) CONTRATANTE no preâmbulo deste instrumento, na seguinte 
referência:   MATRÍCULA: ________, ENSINO:___________,  ANO: _____º,  
TURNO:________, NA MODALIDADE DE ENSINO REGULAR. 
 
§ 1º - Com a finalidade de prestar o serviço educacional objeto deste Contrato, 
serão armazenados e tratados os dados inseridos neste instrumento e seus 
anexos (fichas, cadastros, formulários, etc.), sendo tal tratamento realizado com 
base no contrato e no exercício regular de direito, nos termos da Lei Geral de 
Proteção de Dados Brasileira. Os dados serão armazenados e tratados durante o 
período necessário ao atendimento das leis que regem a prestação do serviço 
educacional contratado. Os dados pessoais sensíveis ou não, envolvidos e 
necessários à execução do presente Contrato, serão trados única e 
exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam, respeitando-se a 
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legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de 
dados. 
 
§ 2º– Fica o(a) CONTRATANTE devidamente informado e esclarecido de que as 
demais normas e procedimentos relativos à Lei Geral de Proteção de Dados no 
âmbito da instituição de ensino estão disciplinados nos Termos de Uso e na 
Política de Privacidade publicados no site do CONTRATADO. 
 
§ 3º - Para a consecução do objeto deste contrato e aprimoramento da qualidade 
dos serviços educacionais o CONTRATADO adotará o PROJETO EDUCATIVO E 
PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS SALESIANAS e o material didático do SAS 
SISTEMA DE ENSINO LTDA, os quais são protegidos pela lei dos direitos 
autorais, vedado ao aluno o uso de material didático em xerocópias.  
 
§ 4º - O material didático deverá ser adquirido diretamente pelo Contratante nos postos 
disponibilizados pelo Editor dos referidos materiais. Para acesso do aluno aos 
produtos acessórios relativos ao Material Didático, tais como acesso ao Portal 
SAS, ao Sistema de Avaliações mailing com informativos, conteúdos e às demais 
soluções tecnológicas promovidas pelo Sistema Ari de Sá, o(a) Contratante 
autoriza o Contratado a enviar ao referido Sistema suas informações cadastrais e 
as do aluno, em especial o nome completo e e-mail, comprometendo-se a atualizá-
los sempre que necessário.  
 
§ 5º - Como medida de segurança, disciplina e cooperação com a qualidade dos 
serviços educacionais objeto deste contrato, no ambiente pedagógico presencial e/ou 
virtual o(a) aluno(a) obriga-se a usar uniforme, bem como a cumprir a agenda 
escolar, o Regimento Escolar e demais normas e legislação que regem o ensino.     
 
§ 6º - Como medida de segurança, disciplina e cooperação com a qualidade dos 
serviços educacionais objeto deste contrato, nos ambientes pedagógicos físicos e/ou 
virtuais o aluno deverá portar para as atividades escolares exclusivamente o material 
escolar. 
 
§ 7º - Com o objetivo de promover o bom aproveitamento das aulas, fica estabelecido 
que a conversação, o acesso a redes sociais, a captação de imagens fotográficas, o uso 
de dispositivo sonoro bem como a troca de mensagens através de telefone celular ou de 
outros dispositivos de comunicação em salas de aula (durante o período de aulas), 
serão desenvolvidas somente para fins pedagógicos e sob orientação dos professores. 
 
§ 8º - Os serviços educacionais curriculares serão prestados através de aulas que serão 
ministradas nas salas de aulas físicas e/ou virtuais ou em locais que o Contratado 
indicar, levando-se em consideração a natureza do conteúdo das aulas e as técnicas 
pedagógicas que se fizerem necessárias. 
 
§ 9º - Para os fins desta cláusula, entendem-se como serviços educacionais curriculares 
os que objetivam o cumprimento do programa de estudos destinados coletivamente ao 
Curso, Série, Turma e Turno a que se refere a matrícula do(a) aluno(a), nos moldes do 
Projeto Pedagógico, Plano de Estudos, Plano Escolar, Programas e Calendário 
elaborados pelo Contratado na conformidade de seu Regimento Interno e da legislação 
em vigor.  
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§ 10° - Na hipótese da ocorrência de qualquer situação que impeça a realização 
das atividades pedagógicas presenciais por motivos alheios à vontade das partes, 
especialmente aqueles de natureza sanitária, concorram às partes que as 
atividades educacionais sejam realizadas mediante mecanismos técnicos e 
tecnológicos de transmissão e comunicação à distância/remotos por meio de 
tecnologia de informação e metodologias próprias, de maneira exclusiva ou 
híbrida, nos termos da legislação de regência, em conformidade com as diretrizes 
educacionais expedidas pelo respectivo sistema de ensino, respeitando-se o 
seguinte: 
 

a) O regime híbrido de ensino consiste no cumprimento do conteúdo programático e 
carga horária parcialmente no regime presencial e parcialmente no regime 
especial de aulas remotas. 
 

b) O regime especial de aulas remotas consiste em um conjunto de metodologias 
adotadas por meio de recursos tecnológicos (plataforma digital, chat, e-mail e 
outros) que a equipe pedagógica e os professores usarão para interação com 
o(a) aluno(a). 
 

c) É de inteira responsabilidade do Contratante a aquisição de tecnologia e de 
internet para ter acesso às aulas remotas.  

 
§ 11º - Os valores contratados a título de pagamento da anuidade escolar cobrem 
exclusivamente a prestação de serviços educacionais curriculares. 
 
§ 12º - Não estão incluídos neste contrato o fornecimento de livros, material de 
uso individual do aluno, uniformes, segunda via de carteiras de identificação, 
transporte escolar, alimentação, segunda via de documentos escolares, 
documentos que não integram a rotina da vida acadêmica, tais como, 
exemplificativamente, as atividades extracurriculares, as excursões pedagógicas, 
o serviço psicopedagógico prestado por terceiros, os serviços especiais de 
reforço, 2ª chamada, adaptação, exames especiais, exame de aptidão física, 
reciclagem, atividades de freqüência facultativa, os quais, quando disponíveis, 
serão objeto de ajuste em separado e terão seus custos adicionais suportados 
pelo Contratante. 
 
§ 13º - A segunda chamada para provas ou testes tem custos adicionais previamente 
fixados em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e será feita somente em casos de doenças, de 
luto familiar ou de outros contemplados pela legislação, mediante apresentação de 
documento comprobatório da alegação e pagamento prévio, respeitadas as normas e 
prazos contidos no Regimento Escolar e Manual da família.  
 
§ 14º - 0(a) Contratante declara estar ciente e concorda que, em não havendo o 
preenchimento do número mínimo de 100% (cem por cento) das vagas na turma 
pretendida, tal turma não será implantada, e que poderá ocorrer, por razões de 
ordem administrativa e/ou pedagógica, a critério do Contratado, extinção ou 
agrupamento de turmas. 
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§ 15º - Em não sendo implantada a turma pretendida, tal turma não será oferecida, 
a matrícula será cancelada e este contrato ficará sem efeito, caso em que o 
Contratado informará o fato ao Contratante até a data de término das matrículas, 
conforme calendário escolar, disponibilizando desde então, na tesouraria da 
escola, a devolução integral do valor que o Contratante tiver pago. 
 

 
ANUIDADE ESCOLAR / PARCELAMENTO / FORMA DE PAGAMENTO 

 
Cláusula 2ª - O preço global da anuidade escolar para a prestação dos serviços 
educacionais referentes ao objeto deste contrato é de R$ ...... inserir aqui o valor total 
cheio da anuidade.................. (......inserir aqui por extenso o valor total 
cheio..................), cujo valor foi previamente divulgado juntamente com a minuta deste 
contrato no Edital fixado no Quadro de Avisos e no Site do Estabelecimento de Ensino 
Contratado. 
 
§ 1º - A anuidade escolar aí pactuada será paga em 12 (doze) parcelas de R$ ...... 
inserir aqui o valor cheio de cada parcela...... (......inserir aqui o valor cheio por 
extenso...........) mensais, nas seguintes datas: 
 

1ª Na assinatura do 
contrato 

4ª 05/03/2022 7ª 07/06/2022 10ª 06/09/2022 

2ª 06/01/2022 5ª 05/04/2022 8ª 05/07/2022 11ª 05/10/2022 

3ª 05/02/2022 6ª 05/05/2022 9ª 05/08/2022 12ª 05/11/2022 

 
§ 2º - É imprescindível a quitação da primeira parcela para confirmar a Matrícula e 
gerar o Contato, considerando-se quitada a referida parcela somente com a 
comprovação do pagamento, observando-se o seguinte: 
 

I- O aluno bolsista fica dispensado do pagamento da anuidade escolar na 
proporção da bolsa que lhe foi concedida. 
 

II- O aluno matriculado no decorrer do ano letivo pagará a anuidade escolar 
proporcionalmente ao período de fruição dos serviços contratados. 

 
III- Fica dispensado do pagamento da primeira parcela da anuidade escolar o 

aluno egresso de outra escola desde que lá tenha estudado pelo menos 
o período de um mês durante o ano letivo 2022. 
 

§ 3º - Como incentivo à pontualidade no pagamento será concedido ao Contratante um 
desconto exclusivo, cujo montante constará automaticamente no boleto gerado no 
sistema. Este desconto concedido a título de incentivo à pontualidade não é 
cumulativo com descontos oriundos de convênios ou de ato de liberalidade do 
Contratado. 
    
Cláusula 3ª - Se no decorrer da vigência do presente contrato houver desequilíbrio 
contratual (desproporção entre o custo do serviço estipulado no momento da 
contratação da prestação devida e aquele do momento de sua execução), faculta-se ao 
Contratado o realinhamento dos preços estabelecidos na cláusula anterior, objetivando 
a manutenção da equação econômico-financeira do contrato, do padrão de qualidade 
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do ensino e o restabelecimento do equilíbrio entre as partes. Em nenhuma hipótese o 
Contratado será obrigado a fornecer os serviços objeto deste contrato por valor 
inferior ao custo, principalmente se o desequilíbrio contratual resultar de evento fora 
do controle das partes. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

Cláusula 4ª - O Contratado se obriga a prestar seus serviços educacionais ao(a) 
aluno(a) identificado neste contrato especificamente durante o ano letivo de 2022. 
 
 
Cláusula 5ª - O Contratado se obriga a ministrar o ensino através de aulas e demais 
atividades pedagógicas curriculares, mantendo o currículo, o plano de estudos, 
programas e calendário em conformidade com o disposto na legislação em vigor, bem 
como no Regimento Interno e no Plano Pedagógico referente ao ano letivo de 2022. 
 
Cláusula 6ª - As datas de matrículas subsequentes serão previamente divulgadas no 
Calendário de Matrículas, de modo que o Contratado não tem qualquer obrigação de 
reservar vagas para os alunos fora das datas informadas, ficando entendido que o não 
comparecimento do Contratante nas datas destinadas à matrícula significará seu 
desinteresse na recontratação dos serviços do Contratado.  
 
Cláusula 7ª - O Contratado não tem qualquer obrigação de renovar o presente 
contrato com os Contratantes inadimplentes (art. 5º da Lei 9.870/99). 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

Cláusula 8ª - Como contraprestação dos serviços a serem prestados, o Contratante, 
sob pena de infração contratual, se obriga a pagar pontualmente ao Contratado o 
preço global da anuidade escolar, no montante e na forma fixados na cláusula 2ª, 
parágrafos e incisos, deste contrato, bem como os encargos extracurriculares e 
opcionais que as partes venham a convencionar separadamente em aditivos ou anexos 
supervenientes, os quais se integrarão ao presente contrato na medida em que forem 
firmados pelas partes.  
 
Cláusula 9ª - É de responsabilidade do Contratante a reparação de quaisquer danos 
ocasionados pelo aluno em patrimônio do Contratado, nas dependências da escola ou 
fora dela em eventos externos patrocinados pela mesma, ou a terceiros, sejam danos 
de natureza pessoal, moral ou material. 
 
Cláusula 10ª - O Contratante, exclusivamente, se responsabiliza pelos objetos que o 
aluno venha a utilizar em seu corpo, tais como brincos, piercings, correntes, anéis ou 
outros, bem como por eventuais danos que esses objetos possam causar ao próprio 
aluno ou a outros alunos ou terceiros, devendo tais objetos serem retirados no horário 
de educação física, ou durante a prática de atividades desportivas e recreativas. 
 
Cláusula 11ª - Para a consecução do objeto deste contrato o Contratante obriga-se a 
fiscalizar as atividades escolares do(a) aluno(a), a atender prontamente aos chamados 
do Contratado para tratar de assuntos de interesse dos mesmos ou de eventuais 
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problemas a eles relativos, bem como a trazê-los com pontualidade no início das 
aulas e buscá-los pontualmente ao término do horário escolar. 
 
§ 1º - Os horários de funcionamento do colégio estão descritos na Agenda do 
Aluno, cuja agenda é de uso obrigatório pelo (a) aluno(a) e está disponibilizada 
em formato digital na Plataforma do Contratado. 
 
§ 2º - Será permitida a permanência do (a) aluno(a) nas dependências da escola 
somente durante o horário escolar das atividades curriculares e/ou 
extracurriculares nas quais esteja matriculado(a), com tolerância de até 30 
minutos após o término de tais atividades pedagógicas. 
 
§ 3º - Ultrapassado o limite de tolerância estabelecido no parágrafo anterior, será 
cobrada taxa de serviço extraordinário proporcionalmente ao tempo de 
permanência, usando-se como base de cálculo da referida taxa o preço da hora 
aula das atividades curriculares em que o (a) aluno(a) estiver matriculado(a). 
 
§ 4º - É proibida a saída do do(a) aluno(a) das dependências da escola durante o 
horário escolar das atividades curriculares e/ou extracurriculares nas quais esteja 
matriculado(a), inclusive no horário de intervalos, salvo com autorização 
expressa e sob a responsabilidade exclusiva de seus pais ou responsáveis legais. 
 
Cláusula 12ª - É obrigação do Contratante apresentar a documentação de 
transferência escolar do(s) aluno(s) no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias da 
solicitação de matrícula, sob pena de infração de obrigação contratual, rescisão 
automática do presente contrato e cancelamento da matrícula. 
 
Cláusula 13ª - É obrigação do Contratante comunicar formalmente à Contratada seu 
novo domicílio, endereço eletrônico e telefones, indicando com precisão seu endereço 
residencial e comercial sempre que houver alteração dos mesmos, sob pena de serem 
consideradas válidas as correspondências enviadas aos endereços constantes do 
presente contrato, inclusive para efeitos de notificações e de citação judicial. 

 
ATRASO / INADIMPLÊNCIA / PENALIDADE 

 
Cláusula 14ª - Ocorrendo atraso no pagamento, o Contratante pagará, pela parcela 
devida, o valor principal acrescido de multa de 2% (dois por cento), atualização 
monetária, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados pró-rata tempore, 
desde o vencimento da parcela até a sua efetiva liquidação, mais honorários 
advocatícios em caso de cobrança judicial, ou extrajudicial que tenha contado com a 
intervenção de advogado, ou taxa de serviços de agentes de cobrança. 
 
Cláusula 15ª – O Contratante declara ter ciência e manifesta concordância com os 
acréscimos previstos na cláusula anterior e que sua inadimplência com os encargos 
educacionais sujeitará sua inscrição nos sistemas de Serviços de Proteção ao Crédito 
(SPCE, SPC, SERASA e outros, integrados ou não), bastando para a validade do ato a 
prévia notificação por tais órgãos e a inexistência de discussão judicial do débito por 
parte do Contratante, sem prejuízo dos demais procedimentos legais de execução ou 
cobrança.    
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Cláusula 16ª - Existindo débito ao final do ano letivo, o(a) aluno(a) será 
automaticamente desligado do Contratado, desobrigando-se este de deferir pedido de 
renovação de matrícula (arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99), sem prejuízo da 
exigibilidade do débito e respectivos acréscimos, na forma pactuada neste contrato.   

 
 

RESCISÃO 
 

Cláusula 17ª - O presente contrato poderá ser rescindido: 
 
I – Pelo Contratado, por infração contratual do Contratante ou por motivo disciplinar 

dado pelo(a) aluno(a), ou por outro motivo previsto no Regimento Escolar; 
 
II – Pelo Contratante, a qualquer tempo, observado o disposto na cláusula 18ª e 
parágrafos; 
 
III – Por acordo entre as partes, a qualquer tempo. 
 

TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  
 

Cláusula 18ª - O requerimento de rescisão contratual e de cancelamento de matrícula 
por motivo de transferência escolar deverá ser formalizado por escrito pelo 
Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observadas as disposições 
contratuais e o Regimento Interno.  
 
§ 1º - Não serão devidas as parcelas vencíveis após o trigésimo dia da solicitação de 
rescisão contratual, salvo se o(a) aluno(a) continuar frequentando as aulas, o que 
tornará sem efeito a solicitação. 
 
§ 2º - A mera infrequência do(a) aluno(a) às aulas ou atividades escolares, sem a 
comunicação de que trata o caput desta cláusula, não desobriga o Contratante do 
pagamento das parcelas da anuidade escolar vencidas, ou vincendas. 
 
§ 3º - Em caso de rescisão contratual e cancelamento da matrícula por parte do 
Contratante antes do primeiro dia de aulas, será devolvida a primeira parcela da 
anuidade com dedução do equivalente a 50% (cinquenta por cento) da mesma, a título 
de custos operacionais.  
 
§ 4º - Se o Contratante requerer a rescisão contratual e cancelamento da matrícula 
depois de iniciado o ano letivo e sem respeitar a antecedência mínima a que se 
refere o caput desta cláusula não terá direito à restituição do valor da primeira 
parcela da anuidade escolar. 
 
§ 5º - A rescisão contratual e cancelamento de matrícula poderá ocorrer a 
qualquer tempo por questões de ordem pedagógica, a critério do Contratado. 
 
 

DIREITO DE IMAGEM 
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Cláusula 19ª - O Contratante autoriza o Contratado a utilizar gratuitamente a imagem 
e a voz do(a) aluno(a) para fins exclusivos de divulgação da escola e de suas atividades 
em peças promocionais e campanhas publicitárias, podendo, para tanto, reproduzi-las 
ou divulgá-las junto aos meios de comunicação públicos ou privados, valendo a 
assinatura deste contrato como autorização expressa do Contratante, dispensando-se 
novas autorizações ou assinaturas em outros instrumentos. 

 
 

TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

CLÁUSULA 20ª – O(A) aluno(a) e/ou seus pais ou responsáveis, na qualidade de 
Usuário(a)(s) da Plataforma do Colégio Coração de Jesus, declaram-se cientes e de 
acordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade do Contratado e obrigam-se a 
utilizar os serviços disponibilizados na Plataforma apenas para fins legais, sujeitando-se 
à legislação aplicável à espécie, assim como a todos os regulamentos pertinentes à 
matéria.  

FORO 
 

CLÁUSULA 21ª – As partes elegem o foro da comarca de Cuiabá-MT, para as ações 
fundadas neste contrato.  

 
Este instrumento consiste na versão válida e eficaz do CONTRATO 

PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CCJ/2022. 
 
Por estarem justos e contratados, o Contratante e o Contratado declaram 

que leram, entenderam e aceitam todas as cláusulas e condições acima pactuadas e se 
obrigam mutuamente ao fiel cumprimento deste contrato, ora assinado em formato 
eletrônico pelas partes e pelas testemunhas abaixo. 
 
 
Cuiabá-MT, ...inserir data automaticamente...   de ....... 202...  
 
 
 
_______________________________ .............________________________________ 
......COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS    CONTRATANTE 
   FRANCISCA GOMES DE SANTANA  
..................Diretora 

       
 
Testemunhas: 
 
1ª- ________________________________ 2ª ____________________________  
...........Ana Clara Penha Fracasso................................ Maria Alves Pereira Lima 
 


