
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRATADA: MOURA, FRANÇA & CIA LTDA EPP (ESPAÇO EDUCAR), com sede na cidade de Maceió--AL na Av. Sandoval Arroxelas, 510, Ponta 
Verde, inscrita no CNPJ sob o nº 01.665.841/0001-80, neste ato representada por sua Diretora MARIA DA CONCEIÇÃO MELO FRANÇA, brasileira, 
professora, portadora da Carteira de Identidade nº 826.286, SSP/AL e CPF nº 563.694.094-72, doravante denominada ESCOLA. 

 
1. DA DURAÇÃO: O presente CONTRATO é celebrado por prazo certo e determinado, iniciando-se na data de sua assinatura e terminado, automaticamente, 

no dia 31 de dezembro de 2022, salvo manifestações em contrário na forma de cláusula da RESCISÃO DE CONTRATO. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Celebrando o presente contrato a mudança ou substituição da parte CONTRATANTE somente será possível mediante 
consentimento expresso da CONTRATADA e se requerida no período de até 03 (três) meses subsequentes à data da assinatura do presente instrumento. 

 
2. DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Os serviços objeto da contratação serão comumente prestados na modalidade presencial, no entanto, a 

ESCOLA poderá, desde que não haja vedação legal e visando à proteção da saúde das pessoas que compõem seus corpos discente e docente, optar 
pela prestação de serviços educacionais de forma não presencial, mediante a utilização de plataforma eletrônica a ser disponibilizada sem custo adicional.  
PARÁGRAFO ÚNICO: A excepcionalidade da adoção das medidas prevista no caput, não implicarão na redução do valor da anuidade ou da mensalidade 
do período no qual os serviços vieram a ser prestados remotamente, face a natureza extraordinária da situação e os motivos de força maior que a 
ensejaram, assim como, em razão da manutenção dos custos primários do serviço e daqueles supervenientes em decorrência da implementação da 
modalidade não presencial. 

 
3. DA REMUNERAÇÃO: Pelos serviços prestados pela ESCOLA, o RESPONSÁVEL (contratante) pagará, na sua sede, ou onde esta determinar, de acordo 

com a tabela de preços em vigor, a qual constitui, para todos os fins de direito, parte integrante e complementar do presente CONTRATO, as seguintes 
remunerações:  
3.1. MENSALIDADE: Devida mensalmente, devendo ser quitada antecipadamente, em data previamente estabelecida. Em caso de desistência ou 

transferência do aluno, comunicar à Escola em documento escrito. Serão devidas as parcelas vencidas até o mês do desligamento inclusive. Caso 
a transferência ou desistência do menor seja comunicada após o dia 30/10/2022 serão devidas todas as parcelas faltantes para complementar o 
pagamento da anuidade. 

3.2. TAXA DE MATERIAL: Devida anualmente, no mês de janeiro, ou no ingresso do menor na ESCOLA, proporcionalmente ao ano em curso, 
correspondente ao suprimento de todos os materiais de uso coletivo necessários à execução das atividades a serem programadas para o respectivo 
ano. 

3.3. TAXA DE SERVIÇOS EXTRAS: Devida quando da realização de quaisquer atividades extraordinárias, tais como excursões, programas especiais 
de desenvolvimento e outros eventos. 

Beneficiário  _______________________________________________________________________________________________________________  

menor, filho de  ____________________________________________________________________________________________________________  

e de  ____________________________________________________________________________________________________________________  

nascido em ____ / ____ / ____ , possuidor de nome social __________________________________________________ doravante denominado MENOR. 

Série: ____________________________ Turno:  _________________________________________________________________________________  

CONTRATANTE  __________________________________________________________________________________________________________  

Naturalidade ______________________________ , estado civil ________________________________ e-mail ________________________________ 

profissão _______________________________ , residente e domiciliado à _____________________________________________________________ 

_______________________________________ , nº __________ , complemento ________________________________________________________ 

bairro ________________________________________ , cidade ______________________________________ , estado _______________________ 

CEP _____________________________________ , identidade nº ________________________________________ , de _______ / _______ / _______ 

expedida pelo _____________________________________________________ e do CPF nº ____________________________________________ , 

denominado RESPONSÁVEL. 

 

 



 

3.4. PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o RESPONSÁVEL desista, não terá direito à devolução das quantias já pagas. Em qualquer das hipóteses, extingue-
se o presente CONTRATO. 

 
4. DOS DESCONTOS DISPONIBILIZADOS: A CONTRATADA, em respeito à liberdade contratual e livre disposição do objeto do contrato, 

características próprias e integrantes de todo negócio jurídico, por livre deliberação e de acordo com a política interna de incentivos vigente, 
baseando-se nos critérios objetivos abaixo dispostos, concederá desconto sobre o valor das mensalidades nos moldes, condições e percentuais 
abaixo descritos: 
4.1. PLURALIDADE DE FILHOS: Para CONTRATANTES que tenham mais de um filho estudando nesta escola será concedido desconto nas 
seguintes condições: 
I – 02 filhos matriculados nesta escola: Desconto de 10% para um dos filhos; 
II – 03 filhos ou mais matriculados nesta escola:  Desconto de 10% para o 1º filho;  

                                                                               Desconto de 10% para o 2º filho;  
                                                                               Desconto de 20% para o 3º filho; 

III – Mesmo após a conclusão do 5º ano de um dos filhos, permanece o desconto de 10%. 
4.2. CONTRATANTES PROFESSORES: Para CONTRATANTES que sejam professores sindicalizados será concedido desconto nas seguintes 
condições: 
I – Mediante apresentação de Declaração de sindicalização juntamente com a Declaração da escola onde leciona. 
II – O desconto aqui mencionado não será concedido caso a escola onde o contratante lecione, sendo da rede privada, ofereça o curso pretendido. 
4.3. PAGAMENTO ANTECIPADO: Para casos de pagamento antecipado da semestralidade será concedido desconto de 2% (dois por cento) e 
anuidade 5% (cinco por cento). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os descontos acima tratados não serão cumulativos, bem como, não incidirão sobre a taxa de material anualmente 
cobrada pela Escola Contratada e prevista no item 3.2 deste instrumento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de pagamento após a data do vencimento, o CONTRATANTE perderá os descontos ora concedidos, 
obrigando-se ao pagamento integral das parcelas avençadas, acrescidas dos encargos legais e contratuais decorrentes da mora. 

 
5. DO INADIMPLEMENTO: O inadimplemento, por parte do RESPONSÁVEL, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO implicará do direito de 

cobrança administrativa ou judicial. Às quantias em atraso serão acrescidos os valores determinados pela aplicação do INPC desde a data do vencimento 
até o final do pagamento, juros de 1% (um por cento) ao mês e, sobre o novo montante, multa não compensatória de 2% (dois por cento).      
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de atraso superior a 90 dias, a ESCOLA se reserva o direito de negativar o CPF do contratante junto ao SPC e 
SERASA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de cobrança, quer administrativa ou judicial, serão devidos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 
montante devido. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As mesmas cominações de correção, multa, juros e honorários advocatícios aplicam-se reciprocamente em favor do 
RESPONSÁVEL, nos casos de mora da ESCOLA. 
PARÁGRAFO QUARTO: Através do presente instrumento declara o contratante expressamente que a eventual cobrança dos valores em atraso, não 
pagos ou que pagos, não foram, por qualquer motivo, efetivamente computados configurarão exercício regular de direito, não ensejando ofensa ao 
contratante ou caracterizando dano de qualquer natureza, inclusive moral. 

 
6. DO REAJUSTE: As remunerações pactuadas na tabela de preços serão reajustadas com base na variação dos custos anualmente apurados pela 

ESCOLA, para a manutenção da qualidade dos serviços prestados, aí incluídas exemplificativamente as despesas com pessoal, de acordo com cada 
categoria profissional, por força de dissídios, antecipações ou compensações, alimentação, locação, serviços públicos, etc. Em havendo impedimento 
legal, será utilizado o índice máximo permitido pela legislação. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A periodicidade do reajuste será a prevista pela legislação em vigor. Revogada esta, mensalmente ou, em qualquer caso, livremente 
acordada com o RESPONSÁVEL. 

 
7. DA RESCISÃO: O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante notificação prévia, por escrito e protocolada, com 30 

(trinta) dias de antecedência. A inobservância dessa condição implicará o pagamento, pela parte infratora, de uma mensalidade vigente à época da infração. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O presente CONTRATO poderá ainda ser rescindido de pleno direito pela ESCOLA nos seguintes casos:  
A - Se o RESPONSÁVEL ou o MENOR não se adaptar às rotinas e padrões de comportamento e conduta estabelecidos pela ESCOLA; 
B - Se o RESPONSÁVEL atrasar o pagamento da mensalidade por mais de 90 (noventa) dias a contar da data do vencimento. 

 
8. DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: A ESCOLA suspenderá seus serviços nos fins-de-semana, feriados, recessos semestrais, fornecendo previamente a 

relação dessas datas, que será fixada no quadro de avisos, bem como quando da ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, tais como falta de 
energia elétrica, falta de água, etc., que, a critério da ESCOLA, possam prejudicar a segurança ou a qualidade dos serviços a serem prestados e/ou 
comprometer a segurança do MENOR. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Nos casos acima previstos será devida a remuneração contratada. 

 
9. DAS DOENÇAS: O RESPONSÁVEL se compromete a não conduzir o MENOR à ESCOLA sempre que este estiver acometido de qualquer enfermidade. 

No caso de doença infecto-contagiosa, o retorno do MENOR à ESCOLA se fará mediante atestado médico. 
PARÁGRAFO ÚNICO: No caso das crianças alérgicas que necessitem de alimentação diferenciada, a mesma poderá ser providenciada pela família, em 
comum acordo com a nutricionista.  

 
10. DOS ACIDENTES: A ESCOLA dispensará ao MENOR todos os cuidados necessários à sua guarda em perfeitas condições de saúde. No entanto, o 

RESPONSÁVEL tem consciência de que, mesmo com toda a atenção dispensada às crianças, acidentes poderão ocorrer, sem que possamos evitá-los. 



 

Nesse caso, o MENOR será encaminhado pela escola ao hospital ou clínica mais próxima e as despesas relativas aos primeiros socorros serão cobertas 
pelo plano de saúde do MENOR, mas na ausência de convênio, as mesmas serão assumidas pelo RESPONSÁVEL. 

 
11. DOS REPRESENTANTES: A ESCOLA somente entregará o MENOR ao RESPONSÁVEL, a seu cônjuge ou a uma das pessoas relacionadas como 

representantes na ficha de inscrição do MENOR. 
 

12. DA VEICULAÇÃO DE IMAGENS: O responsável autoriza a utilização de imagens do MENOR desempenhando atividades de aprendizagem ou de 
recreação, as quais serão veiculadas no “site” da ESCOLA, em jornais, revistas e afins, ficando certo que a escolha sobre este ou aquele aluno obedecerá 
aos critérios da conveniência, da pertinência e da oportunidade. 

 
13. DA ALOCAÇÃO DO MENOR: o responsável pela contratação declara neste ato ter ciência de que, para fins de atender às necessidades didáticas e 

pedagógicas, assim como, para fins de adequar a prestação dos serviços contratados à realidade fática e numérica das turmas, concebida após o 
encerramento das matrículas, a ESCOLA poderá promover mudanças de turma, através de fusões ou divisões, de acordo com suas necessidades e 
conveniência, sem a necessidade de aviso ou autorização previa dos pais e/ou CONTRATANTES. 
PARÁFRAGO ÚNICO: No caso de matrícula ou rematrícula de MENOR outrora já integrante dos quadros da instituição, fica o 
CONTRATANTE/RESPONSÁVEL ciente de que a ESCOLA somente poderá garantir a vaga do MENOR no turno e na turma de origem da criança, caso 
a matrícula seja efetivada no período especificamente divulgado pela instituição para este fim. 

 
14. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: Em atenção às disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), e 

para fins de execução e cumprimento de obrigação legal e contratual aqui especificada, a parte CONTRATANTE autoriza expressa e formalmente a 
CONTRATADA  a realizar o tratamento dos seus dados pessoais e do Aluno beneficiário dos serviços (assim entendido a sua coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração), para as finalidades necessárias para o fiel cumprimento deste contrato.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA se compromete a sempre observara boa-fé e os princípios legais para o tratamento dos dados pessoais aqui 
informados, quais sejam: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, 
responsabilização e prestação de contas.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. Nas hipóteses de tratamento previstas em Lei, a CONTRATADA poderá compartilhar, parcialmente ou em sua totalidade, os 
dados pessoais aqui presentes, caso se faça necessário, com os órgãos públicos, no cumprimento de obrigação legal e, se for o caso, com terceiros 
responsáveis pela cobrança, transporte, prestadores de serviços das atividades extracurriculares e eventual atendimento médico. 
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os dados serão mantidos e armazenados pela CONTRATADA, ou por empresa contratada especialmente para esse fim, e, 
caso o aluno cancele a sua matrícula, os dados serão armazenados pelo tempo necessário para cumprimento de obrigação legal perante o Ministério da 
Educação ou para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (art. 7º, II e VI, respectivamente, da LGPD). 
PARÁGRAFO QUARTO. Os dados pessoais de saúde (eventuais restrições alimentares, patologias, anamnese), assim considerado como dados sensíveis 
serão utilizados única e exclusivamente para finalidade de proteção à vida e tutela da saúde do titular, nos termos do art. 11, II, “e” e “f” da LGPD. 
PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATANTE tem o direito de, a qualquer momento, por meio do modo de contato estipulado, requisitar à CONTRATADA 
qualquer das informações contidas no art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS: O RESPONSÁVEL neste ato declara ter recebido as NORMAS DE FUNCIONAMENTO, que passam a ser parte integrante do 

presente para todos os fins de direito. 
 

16. DO FORO: As partes elegem o foro desta cidade, por mais privilegiado que outro possa vir a ser, para dirimir as dúvidas vindas do presente. 
 

Assim, estando tudo justo e contratado, as partes, por si seus herdeiros e sucessores firmam o presente CONTRATO, em duas vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas, para que sejam produzidos os seus regulares e jurídicos efeitos. 

 
 

Maceió, ______ de ____________________ de ________. 
 
 

RESPONSÁVEL       CONTRATADA: 

________________________________________    ________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS 

1ª Nome:    

Endereço:    

Identidade:  CPF:  

2ª Nome:    

Endereço:    

Identidade:  CPF:  



 

ANEXO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
USO DE IMAGEM DO ALUNO  

 

 

Eu, __________________________, portador do RG_________, inscrito no CPF sob nº ___________, declaro meu EXPRESSO 
CONSENTIMENTO quanto compartilhamento dos meus dados pessoais, bem como do aluno que forem de minha responsabilidade, 
para utilização de plataformas digitais de aperfeiçoamento do serviço educacional, notadamente para serviços como agenda digital, 
comunicados, eventos, atividades diárias, inclusive a IMAGEM DO ALUNO para fins de mural de fotos no ambiente escolar e uso 
para meios publicitários.  
 

Maceió, ______ de ____________________ de ________. 
 
 
 

RESPONSÁVEL 

________________________________________ 

 

 

 



 



4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

Matemática 
Título: Projeto Ápis 4º Ano 
Autor: Luiz Roberto Danfe        
Editora Ática
R$ 212,10

Inglês – 4° ano 
Título: Learn With Us
Class book 1
Autores: Vanessa Reilly, Plácido 
Bazo, Marcos Peñate
Editora: Oxford
R$ 151,80

MACHADO, Ana Maria.
“Histórias africanas, de Ana 
Maria Machado”. São Paulo: 
FTD, 2014.
R$ 50,00

CARRANCA, Adriana.
Malala, a menina que queria ir 
para a escola. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2015.
R$ 40,60

*Aquisição opcional na escola

Língua Portuguesa
Título: LigaMundo
Autores: Luzia F. Marinho e 
Maria da Graça Branco
Editora Saraiva
R$ 199,50

MATERIAL DIDÁTICO VENDIDO EXCLUSIVAMENTE NA ESCOLA:

- Módulos de Língua Portuguesa,
- Módulos de Matemática
- Módulos de Ciencias Humanas e
da Natureza.
- Livro e Programa “Descobrindo o 
Líder em Mim”. 

O valor desta taxa em 2022 será de 
R$ 799,00.
Boleto bancário.

MATERIAL INDIVIDUAL

01 Pasta de plástico com elástico;
01 Caderno espiral grande (1 matéria);
01 Dicionário da Língua Portuguesa (Sugestão - Aurélio);
01 Calculadora;
01 Estojo Completo (lápis / borracha / régua / apontador / marca texto);
01 Copo ou garrafinha para água.

OBSERVAÇÕES:

I. Todo material deverá ser devidamente identificado e encapado;
II. O aluno deve sempre portar seu estojo completo.

MATERIAL ESCOLAR ANUAL - Valor: R$ 292,00 
- Boleto Bancário

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS



 



FORMULÁRIO NUTRICIONAL

Nome: Data de Nasc.:

1. Possui algum tipo de alergia ou intolerância alimentar? Qual(is)?

2. Encaminhamentos:

Assinatura do(a) médico(a) - CRM /
Assinatura do(a) nutricionista - CRN

Caso necessário, será agendado uma entrevista com a nutricionista e os pais ou responsáveis.

Maceió, ______/______/______

Este formulário deverá ser preenchido pelo profissional médico ou nutricionista 
caso a criança tenha diagnóstico ou prescrição médica indicando necessidade de 
mudança alimentar.



COMUNICADOS IMPORTANTES!

 Na ocasião, falaremos sobre aspectos gerais do funcionamento desta escola, 
além de algumas especificidades de cada faixa etária.

A Direção.

DATA HORÁRIO TURMA(S)

 Queremos deixar agendada com todos vocês uma Reunião Remota que 
acontecerá antes do início do ano letivo 2022, conforme calendário abaixo:01

25/01/22
TERÇA

26/01/22
QUARTA

27/01/22
QUINTA

31/01/22
SEGUNDA

18H30

19H30

18H

19H30

2ºS E 3ºS ANOS

4ºS E 5ºS ANOS

JARDIM II

1º ANO

18H

19H30

MATERNAL II

JARDIM I

18H

19H30

MINIMATERNAL

MATERNAL I



ESPORTE

Ginástica Rítmica

Futsal

Voleibol

Judô

Natação

Handebol

DATA

15/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

16/12/2021

16/12/2021

PASSO A PASSO MATRÍCULAS ESPORTES 2022

 As matrículas poderão ser realizadas online, a partir 
das 7h dos respectivos dias para todos os pais/mães que já 
tenham concluído o processo de matrícula (entrega de 
documentação e pagamentos). Caso haja alguma 
pendência, a matrícula dos esportes não será liberada.

 Os pais que tiverem dificuldade de acesso ao 
Serviços Online, poderão vir fazer a matrícula na escola.

Acesse o Serviços Online;01



Clique em: INSCRIÇÃO EM TURMAS no menu esquerdo;03

Insira seus dados de acesso;02



Imprima ou salve o comprovante de matrícula, finalizando assim o processo.05

Selecione a turma na qual deseja inscrever o (a) seu/sua filho (a);04

O quadro de turmas dos 
esportes e horários encontra-se 
disponível no site.

Observação: Reserva de vaga - 
quer dizer que o (a) aluno (a) foi 
matriculado (a) no esporte.

Dúvidas ou mais informações: comunicacao@escolaespacoeducar.com.br



MOTIVOS PARA SEU FILHO FAZER

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL

CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO

ROBÓTICA 
EDUCACIONAL

CULTURA
MAKER

TURMAS: 1º AO 5º ANO
CARGA HORÁRIA: 1h30 SEMANAIS

MATRÍCULA: 07/12 A 09/12/2021
MAIS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA

AULAS DE ROBÓTICA EXTRACURRICULAR 
PARA OS ALUNOS DO 1º ANO

NOVIDADE!

CRIATIVIDADE

MATERIAL
DA LEGO

TRABALHO 
COLABORATIVO

COORDENAÇÃO
MOTORA FINA




