
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
o(s) CONTRATANTE(S) devidamente identificado(s) no REQUERIMENTO DE 
MATRÍCULA, sendo o beneficiário o (a) aluno (a): _________________________ 
______________________________________________________________, e o 
CONTRATADO, INSTITUTO EDUCACIONAL RISQUE & RABISQUE EIRELI, 
com inscrição no CNPJ sob o nº. 42.774.950/0001-13, sediado na Rua Matutina, 
380, Santa Inês, Belo Horizonte, Minas Gerais, têm justo e acordado o seguinte: 
Cláusula 1ª - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços 
educacionais, do berçário ao 2º Período da Educação Infantil, no ano letivo de 
20__, ou seja, no período de fevereiro a dezembro: 

§ 1º - O (a) aluno (a) beneficiário (a) estará sujeito às normas do Regimento 
Escolar, que dispõe sobre os direitos e as obrigações de pais e alunos; 
§ 2º - Não será permitida, em hipótese alguma, a troca de horário e/ou 
realização de banco de horas, devendo ser respeitado o horário matriculado, 
salvo em casos de emergência, em que serão cobradas taxas extras no 
valor de R$12,00 (doze reais) a hora. Não haverá valor fracionado; 
§ 3º - Não estão inclusos neste instrumento os serviços de transporte 
escolar, uniformes, material escolar de uso individual e coletivo, despesas 
com lembrancinhas para os pais e as crianças, excursões, confraternizações 
e demais despesas fora da grade curricular. 

Cláusula 2ª - Pelos serviços educacionais referidos na Cláusula I, o Contratante 
pagará, em 20__, uma anuidade escolar dividida em doze parcelas (ou treze, 
para o aluno que frequentar a colônia de férias em janeiro) no valor e 
condições especificadas no Requerimento de Matricula e no quadro a seguir: 

§ 1º - A primeira parcela será paga a título de matrícula, condicionando a 
efetivação deste Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. As 
demais parcelas deverão ser pagas sucessivamente e mensalmente a partir 
do mês que o (a) aluno (a) beneficiário (a) ingressar na escola, até o término 
do ano letivo, ou seja, em dezembro; 
§ 2º - A primeira parcela, como condição para a concretização e celebração 
do contrato de prestação de serviços, em caso de desistência ou não 
efetivação, cujo pedido deverá ser encaminhado por escrito, antes do início 
das aulas, terá restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor pago assim 
que a vaga for preenchida por outra criança, retendo o Contratado a 
diferença para cobertura de contribuições incidentes sobre faturamento, 
despesas administrativas e ocupação de vaga; 
§ 3º - O prazo para pagamento de cada parcela da anuidade, excluída a 
matrícula, será até o 5º (quinto) dia útil do mês vigente ou no dia ___.  
 (no máximo até dia 12), sem acréscimo de multa e juros; 
§ 4º - Em caso de inadimplência por mais de 30 (trinta) dias, a escola 
encaminhará o débito ao SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC. 

Cláusula 3ª - Não é permitido, nos meses de julho e dezembro, cancelar 
matrícula ou alterar o horário de permanência do (a) aluno (a), exceto se mudar o 
horário com 60 dias de antecedência. As férias são durante o mês de janeiro. 
Caso o (a) aluno (a) falte durante outro mês, não ficará isento do pagamento da 
mensalidade, assim como em casos de doença, licença-maternidade, cirurgias, 
viagem e outros. 

Curso Valor da matrícula Nº de parcelas mensais Total da anuidade 

 R$ ________,___ ____ x R$ _______,___* R$ ________,___ 

 



§ 1º - O (a) aluno (a) que ingressar durante a vigência de qualquer mês, 
deverá pagar a mensalidade integral se entrar na primeira quinzena ou por 
hora se entrar na segunda quinzena (valor de tabela do ano vigente); 
§ 2º - O (a) aluno (a) que reduzir o horário durante a vigência de qualquer 
mês, exceto julho e dezembro que não e permitido, não terá restituição e/ou 
crédito do valor pago pela mensalidade escolar.  
§ 2º - O (a) aluno (a) que reduzir o horário durante a vigência deste contrato 
perderá todo e qualquer beneficio adquirido anteriormente, como desconto, 
congelamento, isenção de colônia ou cortesia de algum produto. 
§ 4º O (a) aluno (a) que aumentar o horário durante a vigência de qualquer 
mês, exceto julho e dezembro (que será cobrado por hora), deverá pagar 
uma taxa extra calculada da seguinte forma: R$12,00 (doze reais) a hora, 
assim como cada item a ser ofertado: (01) almoço, (02) jantar, (03) banho e 
(04) suco e fruta. 

Cláusula 4ª - O Contratante que rescindir o presente Contrato durante a sua 
vigência, deverá comunicar o afastamento por escrito, à diretoria da escola, com 
30 dias de antecedência, ou seja, ficará isento da mensalidade somente 30 dias 
após o comunicado (mês seguinte), não podendo ser cancelado para os meses 
de julho e dezembro. 
Cláusula 5ª - O Contratante deverá estar ciente de que nos meses de julho e 
dezembro as aulas terminam por volta do dia 15 e a mensalidade deverá ser paga 
normalmente. A colônia de férias se inicia assim que terminam os dias letivos.  

§ 1º O (a) aluno (a) que frequentar a escola por 08 (oito) horas diárias ou 
mais, ficará isento do pagamento da colônia em julho e dezembro. O (a) 
aluno (a) com horário inferior a 08 (oito) horas deverá realizar o pagamento 
de horas extras.  
§ 2º No mês de janeiro paga-se colônia de férias somente a criança que 
dela usufruir. O (a) aluno (a) que frequentar a escola por 08 (oito) horas 
diárias ou mais, poderá realizar o pagamento como mensalidade. O aluno 
com horário inferior deverá realizar o pagamento de horas extras; 
§ 3º As taxas extras, citadas anteriormente, serão calculadas da seguinte 
forma: R$12,00 (doze reais) a hora, assim como cada item a ser ofertado: 
(01) almoço, (02) jantar, (03) banho e (04) suco e fruta.   

Cláusula 6ª– Ao efetuar a matrícula, o(s) CONTRATANTE(S), _____ autoriza o 
uso de imagem de seu (sua) filho (a) em todo e qualquer material fotográfico 
(site, folder, banner e outros), para ser utilizado como propaganda do Instituto 
Educacional Risque e Rabisque EIRELI, destinada à divulgação para público em 
geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 
imagem acima mencionada em todo o território nacional. 
Cláusula 7ª - As partes elegem o foro do domicílio do Contratante, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato. 

 
Belo Horizonte, _______de ________________________________ de 20__. 

___________________________________________ 
1º Acordante: Instituto Educacional Risque & Rabisque 

Simone Lisboa Borges 
 

Assinatura do 2º Acordante: ________________________________________ 
Nome legível: ________________________________CPF: _______________ 
 
Assinatura do 3º Acordante: ________________________________________  
Nome legível: ________________________________CPF: _______________ 


