
Aluno: ________________________Contrato: 18/____ 

Turma: ___________________________Início:_________ - Término: _________ 

Investimento:                                                                          
                            Mensalidade: R$100,00 + 1 kilo de alimento não perecível (12 
parcelas mensais) EXCETO SAL, AÇÚCAR E FARINHA. 
Material Didático (Por Livro/Apostila): INCLUSO. 

 

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma do Direito, de um lado One English 
School LTDA - ME, com sede a Rua Albion, n.403, cj.4,CEP: 05077-130, São Paulo – 
SP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
CNPJ/MF.:014.144.512/0001-36, doravante denominada 
simplesmente, CONTRATADA,  e do outro lado o (a) Sr. (a) 
______________________________________, portador (a) do RG:______________ 
e do CPF:____________________________, Telefone:______________________, 
E-mail:______________________________________, residente no Endereço: 
_____________________________________________, CEP:__________________, 
Cidade: ______________-SP, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, 
sendo responsável pelo menor________________________________________, 
RG:______________, CPF:_______________, data de 
nascimento:______________, Telefone:_________________, e-
mail:____________________________, residente no 
Endereço_________________________________, CEP:________________, 
Cidade:__________________ - SP , tem entre si, justos e contratados, os termos do 
presente instrumento na forma das cláusulas a seguir descritas: 

 

1ª) A CONTRATADA na qualidade de escola de idiomas que faz uso do método de 
ensino da língua inglesa conhecido como One English School, prestará serviços 
ao CONTRATANTE, no âmbito descrito no presente instrumento. 

2ª) A CONTRATADA reserva-se o direito de fixar, segundo próprio critério comercial e 
pedagógico, o número mínimo de alunos por turma, sendo que, não atingindo o número 
mínimo, a CONTRATADA proporá ao CONTRATANTE uma nova turma e um novo 
horário, facultado a este a aceitação desta, inserção a outra, ou rescisão do contrato, 
sem ônus a qualquer das partes. 

3ª) O CONTRATANTE deverá cumprir no mínimo 75% do cronograma de aulas fixado 
para turma em que estiver inserido no programa Everyone, sendo que, caso 



contrário,ou por questões disciplinares, poderá ter seu contrato reinscidido pela 
CONTRATADA, acarretando no desligamento imediato do programa.  

4ª) A CONTRATADA deverá oferecer certificado de conclusão ao final do curso, o qual 
será condicionado ao pagamento regular dos valores devidos em razão do presente 
instrumento. 

5ª) A CONTRATADA procurará manter o mesmo professor durante cada módulo 
reservando-se, contudo, o direito a substituição seja por motivos pedagógicos, seja por 
outro fato diverso o qual seja considerado de relevância por aquela. 

8ª) A CONTRATADA tem por direito estabelecer a realização ou não dos serviços 
durante as datas de feriados municipais, estaduais e federais, além de emendas dos 
mesmos; não cabendo resposição dos serviços. 

9ª) A CONTRATADA não realizará aulas especificas de resposição caso venha a faltar 
o CONTRATANTE. 

10ª) A CONTRATADA realizará um recesso anual com duração de quatro semanas em 
Julho e entre os meses de Dezembro e Janeiro, sendo a data de início e término 
estipulada a critério da mesma, desde que avise com antecedência 
o CONTRATANTE. O CONTRATANTE tem por obrigação neste período cumprir todas 
as responsabilidades financeiras normalmente, conforme estabelecidas no quadro 
resumo deste contrato. 

 

Pagamento 

11ª) A duração e condições do curso estão descritas no quadro resumo deste contrato, 
o qual passa a ser parte do mesmo para todos os fins. 

12ª) A forma de pagamento será única e exclusivamente através de boleto bancário. As 
datas de pagamento das mensalidades serão determinadas pela proximidade da data 
de ínicio das aulas para com as três seguintes datas: dia 05, 15 e 25 de todo mês. 

13ª) O valor e a forma de pagamento deste contrato estão mencionadas no cabeçalho 
da primeira página. Em caso de atraso no pagamento será cobrada multa de 2%(dois 
por cento), somados juros de mora diários a base de 0,33%(trinta e três centésimos 
percentuais), ficando o aluno impedido de freqüentar às aulas após 30 (trinta)dias de 
atraso. O mesmo será incluído no Banco de Dados do SPC e SERASA. 

14ª) As partes comprometem-se a repactuar as condições contratuais ora 
estabelecidas se fatores conjunturais e econômicos vierem a abalar o equilíbrio do 
presente contrato. 



15ª) Os pagamentos das parcelas não poderão ser transferidos para 
outro CONTRATANTE. 
 
 

Rescisão 

16ª) O CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento com aviso prévio e 
escrito de 30(trinta) dias, mediante quitação do período cursado, inclusive a parcela 
referente aos 30(trinta) dias de aviso prévio. 

Responsabilidades 

17ª) O CONTRATANTE confessa expressamente os valores pactuados no presente 
instrumento e o reconhece este como título executivo extrajudicial, podendo os valores 
decorrentes do mesmo serem executados na forma do art. 566 e seguintes do Código 
de Processo Civil. 

18ª) A CONTRATADA e o CONTRATANTE elegem as partes para dirimir dúvidas ou 
litígios provenientes do cumprimento das obrigações assumidas no presente 
instrumento, o foro da comarca e cidade de São Paulo, com exclusão a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

 E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente instrumento, juntamente com 
duas testemunhas em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos 
efeitos. 

data:________________. 
 

  

  ______________________________    

One English School 
  

  

Responsável: _____________________________________ 

   

 

Testemunhas: 

_______________________                                 _____________________ 


