
 MODELO 
 

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2022 
CURSO DO TURNO COMPLEMENTAR – DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL - CSPL - (4 DIAS – DAS 12H ÀS 15H10MIN)  
 

I) CONTRATADA: COLÉGIO SÃO PAULO - ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 
LTDA, sociedade empresária com sede na Rua Luiz Portela da Silva, no 628, Itaigara, CEP 41815-
290, na Cidade do Salvador-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.399.836/0001-15, Entidade 
Mantenedora do COLÉGIO SÃO PAULO, neste ato representada pelo seu Administrador Antonio 
Jorge de Almeida Santos, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF/MF sob o no 019.488.145-87, 
residente e domiciliado nesta Capital, que assina o presente instrumento eletrônica ou 
mecanicamente, na forma indicada no final deste contrato; e, 
 

II) CONTRATANTE: ................................................................................................................., 

estado civil .............................., de nacionalidade ..........................................., profissão 

........................................., residente e domiciliado(a)  na 

......................................................................................................................... Bairro 

......................................, na cidade de .........................................., CEP ........................, Estado ........, 

e-mail ................................................................... Tel (s) (.....)......................,  (.....)........................... e 

(.....)............................ inscrito(a) no CPF/MF sob o no................................................  portador(a) do 

RG nº ........................................ e, para fins de comunicação da Escola com a Família, através de 

aplicativo educacional para smartphone informa também os seguintes endereços de e-mails 

diferentes do indicado acima, quando houver: 

Filiação 1: ............................................................ e Filiação 2: ........................................................., 

 

III) ALUNO (A):  ............................................................................................................................., 

matriculado no ensino do ............. (.........................................) Ano do Ensino Fundamental.  
 
As partes acima qualificadas celebram o presente Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais para o ano letivo de 2022, que firmaram em _____/_____/_____, que se regerá 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente Aditivo é a regulamentação da prestação de 
serviços do Curso do Turno Complementar, para o(a) aluno(a) nominado(a) no preâmbulo deste 
instrumento, por quem o(a) CONTRATANTE é o(a) Responsável Legal perante a 
CONTRATADA. 

 
Parágrafo Primeiro – O Curso do Turno Complementar mencionado no caput desta cláusula 

é uma ATIVIDADE EDUCACIONAL OPCIONAL do(a) CONTRATANTE, para o(a) aluno(a) 
indicado(a) no preâmbulo deste instrumento. 

 
Parágrafo Segundo – Os serviços relativos ao Curso do Turno Complementar serão 

prestados na sede do Colégio São Paulo, nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, ou, 
opcionalmente, de segunda-feira a quinta-feira, durante o turno vespertino, iniciando-se às 12h, 
entretanto, com as atividades pedagógicas completas do Turno Complementar a partir das 13h30min 
e terminando às 18h, ou a partir das 13h30min e terminando às 15h10min, neste caso, apenas com o 
Curso Complementar Bilíngue, Curso este voltado para o aprendizado da língua inglesa e que 
compõe uma parte do Turno Complementar. As opções acima citadas seguirão o Calendário Escolar, 
inclusive em relação ao prazo de seu encerramento, e compreendem as atividades escolares definidas 
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pelo Colégio São Paulo, de acordo com a escolha do(a) CONTRATANTE, aludida no parágrafo 
terceiro desta cláusula, observando-se que os esportes coletivos objeto de escolha pelo(a) 
CONTRATANTE, somente se efetivarão em relação às turmas em que houver um número mínimo de 
alunos inscritos, a critério exclusivo da CONTRATADA, e observado também o que dispõe o 
parágrafo segundo da cláusula segunda deste instrumento. 

 
Parágrafo Terceiro – O(A) CONTRATANTE escolhe, neste ato,  as atividades do Curso do 

Turno Complementar, a seguir elencadas, a serem desenvolvidas pelo(a) aluno(a), para a prestação dos 
serviços: 

(Exemplo de texto a ser adicionado dinamicamente, de acordo com a escolha) 

Turno Complementar de 5 dias, composto por: Curso Complementar Bilíngue, Orientação 

de Estudos, Judô e Violão, a ser realizado de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 18h. 

 
Parágrafo Quarto – As aulas de Inglês serão oferecidas sempre no horário das 13h30min às 

15h10min, e as demais atividades selecionadas acima serão distribuídas ao longo de 4 (quatro) ou 5 
(cinco) dias da semana, de acordo com a opção feita pelo(a) CONTRATANTE,  das 15h10min às 
18h, nos horários e dias a serem divulgados antes do início do Curso.   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – A título de contraprestação pelos serviços ora contratados, o(a) 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo Curso do Turno Complementar objeto deste 
contrato, adicionalmente ao valor da anuidade do Curso Regular em que o aluno(a) estiver 
matriculado(a), a importância total de R$ 11.330,79 (onze mil trezentos e trinta reais e setenta e 
nove centavos), dividida em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo 03 (três) no valor de R$ 
566,64 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) cada uma, com a 1ª 
(primeira) vencendo-se no ato da matricula, a 2ª (segunda) vencendo-se no dia 03/02/2022 e a 3ª 
(terceira) vencendo-se no dia 03/12/2022, e as 9 (nove) parcelas restantes, no valor de R$1.070,13 
(um mil e setenta reais e treze centavos) cada uma, a partir do dia 03/03/2022, com a última 
vencendo-se no dia 03/11/2022; 
 

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos das parcelas do Curso do Turno Complementar 
ocorrerão independentemente do pagamento da anuidade escolar do Curso Regular contratado pelo(a) 
CONTRATANTE com a CONTRATADA, por força do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais referido no preâmbulo deste instrumento e, observado também o que estabelece a 
cláusula quinta. 
  

 Parágrafo Segundo – As atividades educacionais opcionais a que se refere o parágrafo 
terceiro da cláusula primeira poderão ser realizadas, eventualmente, como atividades extraclasse, em 
outro(s) local(is), por razões pedagógicas, inclusive em dias de domingos e feriados, de acordo com 
as normas legais vigentes e sob a supervisão de Professores, Técnicos-Pedagógicos e assistentes 
qualificados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A configuração formal do ato de matrícula do(a) aluno(a) no Curso do 
Turno Complementar se efetivará pela celebração do presente Aditivo contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O valor total do Curso do Turno Complementar objeto deste contrato, 
aludido no caput da cláusula segunda supra, adicional ao valor da anuidade do Curso Regular em que 
o aluno(a) estiver matriculado(a), foi estabelecido de acordo com a opção de atividades escolares que 
o(a) CONTRATANTE fez, em função do número de dias da semana, de acordo com o parágrafo 
terceiro da cláusula primeira deste instrumento e observado também o que estabelece a cláusula 
quinta e seus parágrafos deste Aditivo. 
 



MODELO 
CONTINUAÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2022 - CURSO DO TURNO COMPLEMENTAR – DO 
1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL –  CSPL (4DIAS – DAS 12H ÀS 15h10min). 
 
 

Página 3 de 4 

CLÁUSULA QUINTA – De acordo com a opção das atividades especificadas no parágrafo terceiro 
da clausula primeira deste Aditivo contratual, os alunos poderão compor uma só turma das 13h30min 
às 18h. Aqueles alunos cujos CONTRATANTES fizerem a opção apenas do Curso Complementar 
Bilíngue, ou seja, se encerrando às 15h10min, deverão se retirar da turma neste horário, 
permanecendo os demais para as atividades previstas para se finalizarem às 18h. 
 

Parágrafo Primeiro – O(A) CONTRATANTE declara estar ciente e concorda que as 
refeições do(a) aluno(a) durante a sua permanência nas dependências do estabelecimento de ensino 
serão de sua responsabilidade, não integram o valor do referido Curso do Turno Complementar e 
deverão ser pagas à parte. 
 
 Parágrafo Segundo – O não comparecimento total ou parcial do(a) aluno(a) às atividades 
escolares ora contratadas não exime o(a) CONTRATANTE do pagamento das importâncias fixadas 
na cláusula segunda deste Aditivo, salvo se comunicado à CONTRATADA, por escrito, pelo(a) 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que o(a) aluno(a) 
desejar deixar de frequentar definitivamente o Curso do Turno Complementar, devendo, mesmo 
assim, o(a) CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o(s) valor(es) devidos em decorrência dos 
serviços que foram oferecidos até o final do prazo da referida comunicação.  
              
 Parágrafo Terceiro – Caso o(a) aluno(a) seja matriculado no Curso do Turno Complementar, 
objeto do presente instrumento, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data do início das aulas 
deste Curso, obriga-se o(a) CONTRATANTE a pagar à CONTRATADA, no ato da matrícula, o 
valor correspondente às parcelas da anuidade do referido Curso, que tiverem vencidas até a data da 
matrícula do(a) aluno(a), bem como as parcelas vincendas, nas datas dos seus respectivos 
vencimentos.  
 

Parágrafo Quarto – Caso o(a) aluno(a) seja matriculado no Curso do Turno Complementar 
objeto do presente instrumento, no prazo superior a 60 (sessenta) dias a contar da data do início das 
aulas deste Curso, obriga-se o(a) CONTRATANTE a pagar à CONTRATADA, apenas o valor 
correspondente à parcela da anuidade do referido Curso com vencimento no mês em que ocorrer a 
matrícula do(a) aluno(a), bem como as parcelas vincendas, nas datas dos seus respectivos 
vencimentos.  
 
CLÁUSULA SEXTA – Aplicam-se a este Aditivo todas as condições estabelecidas nas cláusulas do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais mencionado no preâmbulo deste instrumento, no que 
couber, especialmente, as previstas nas cláusulas 10 (dez) e 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze) e 43 
(quarenta e três). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – O valor total da contraprestação dos serviços objeto deste Aditivo 
contratual, estabelecido na cláusula segunda supra, inclui, exclusivamente, a prestação de serviços 
decorrentes das atividades e carga horária mencionada no parágrafo terceiro da cláusula primeira 
deste instrumento. 
 

CLÁUSULA OITAVA – Assina(m) também o presente instrumento, o(a) Senhor(a) 

......................................................................................................., estado civil .................................., 

de nacionalidade .........................................., profissão .................................., residente e 

domiciliado(a) na  ...........................................................................................................  na cidade de 

.........................................., Estado ........., CEP........................., inscrito(a) no CPF/MF sob o no 
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................................................., portador(a) do RG no ......................................., Data de Nascimento 

......./......./.........., e-mail: ............................................................................................., Tel(s): (........) 

............................ e (.......) ..............................., e seu(sua) esposo(a) Sr.(a)  ........................................ 

........................................................................., de nacionalidade ......................................., profissão 

................................, residente e domiciliado(a) na .............................................................................. 

na cidade de ..............................................., Estado........., CEP ............................., inscrito(a) no 

CPF/MF sob o no............................................., RG no .................................,  Data de Nascimento 

...../......./........, e-mail: ....................................................................., Tel(s) (.....) ................................ e 

(.......) ................................., na qualidade de INTERVENIENTE(S) GARANTE(S), se houver,  para 

os efeitos da legislação em vigor e nos termos do parágrafo seguinte.  

 Parágrafo Primeiro: O(S) INTERVENIENTE(S) GARANTE(S) OBRIGA(M)-SE 
SOLIDARIAMENTE COM O(A) CONTRATANTE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES 
DECORRENTES DESTE INSTRUMENTO, QUE NÃO TENHAM SIDO CUMPRIDAS POR 
ESTE(A), ESPECIALMENTE, AS PECUNIÁRIAS, RENUNCIANDO, DESDE JÁ, AO 
BENEFÍCIO DE ORDEM E AO DIREITO DE EXONERAÇÃO, BEM COMO SUJEITANDO-SE 
A TODOS OS EFEITOS CONTRATUAIS DO INADIMPLEMENTO, INCLUSIVE INSCRIÇÃO 
DOS TÍTULOS EMITIDOS E NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO, E/OU AÇÃO JUDICIAL, SE FOR O CASO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 13 
(TREZE) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ORA ADITADO. 

Parágrafo Segundo: O(A) CONTRATANTE obriga-se, no caso de falecimento do(s) 
INTERVENIENTE(S) GARANTE(S), insolvência, interdição ou de sua ausência dele(s) do País, por 
mais de  90 (noventa) dias, a comunicar à CONTRATADA e a substituí-lo(s), tudo no prazo de 30 
(trinta) dias contados da data em que tiver lugar o evento, com a apresentação de toda a 
documentação do(s) substituto(s), que vier a ser exigida pela CONTRATADA, sob pena de rescisão 
do presente contrato e exigibilidade de multa. Ficará a juízo da CONTRATADA o exame e a 
aprovação da idoneidade financeira do(s) novo(s) INTERVENIENTE(S) GARANTE(S) que for(em) 
apresentado(s). 

 
E, assim, por estarem as partes contratantes justas e acordadas, assinam o presente contrato 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam os devidos efeitos legais, com as 
testemunhas abaixo, declarando expressamente o(a) CONTRATANTE que o presente 
instrumento foi previamente submetido à sua análise, tendo merecido sua inteira aprovação. 

 
Salvador, ........ de ...................................... de ............ 

         
      ______________________________                   ______________________________ 
                CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
      ________________________________             _____________________________ 
         INTERVENIENTE GARANTE                                        INTERVENIENTE GARANTE 
 
Testemunhas: 
 
__________________________________               ____________________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF 


