
 

  ADENDO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES -2022 

 
Indispensável a entrega deste documento, no ato da inscrição 

 
 

NOME DO CONTRATANTE:___________________________________________________________ 

ALUNO:______________________________________________________________SÉRIE:_______ 

Obs.: Este documento deverá ser assinado pelo mesmo Responsável que assinou o Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais de 2022.  
 
CONTRATADA: ESCOLA NORMAL E GINÁSIO MADRE TERESA MICHEL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.665.935/0001-14, com sede na Rua Joaquim Nabuco, nº 1015, Bairro 
Michel, em Criciúma/SC.  
  
 Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito, as partes, acima identificadas, 
firmam o presente Adendo ao Contrato de Prestação de Serviços, para fornecimento de serviços extra 
classe a seguir indicados, o qual será regido pelas cláusulas abaixo indicadas: 
 
Cláusula 1ª. São atividades extracurriculares, ofertadas para o ano letivo de 2022, as seguintes atividades:  
 

a) (   ) Futsal masculino e feminino  
b) (   ) Handebol masculino e feminino 
c) (   ) Voleibol masculino e feminino 

 
Clausula 2ª. Constitui objeto do presente aditivo, a contratação da(s) atividade(s) extra curricular(es) 
requerida(s)/indicada(s) na ficha de inscrição, preenchida pelo CONTRATANTE. 
 
Cláusula 3ª. O valor do(s) serviço(s) ora contratados será aquele indicado no Edital, conforme a 
modalidade e a quantidade de atividades escolhidas. 
 
Parágrafo Primeiro: O valor da primeira parcela (matrícula) deverá ser paga através de boleto bancário 
até o dia de seu respectivo vencimento (09/02). Somente após a quitação da primeira parcela, o aluno 
estará matriculado. 
 
Parágrafo Segundo: As demais parcelas serão pagas por meio de boleto bancário, estando descriminadas 
no mesmo boleto da parcela da anuidade dos meses de março a novembro, emitido em nome do 
Responsável que assinou o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de 2022.  
 
Parágrafo Terceiro: Em caso de desistência de uma modalidade ou mais, não haverá devolução dos 
valores que já foram pagos.  
 
Parágrafo quarto: Em caso de atraso, incidirão, sobre o valor devido, os mesmos encargos relativos ao 
atraso da parcela da anuidade. 
 
Parágrafo Quinto: A eventual concessão de bolsa escolar não engloba os serviços aqui contratados. 
 
Cláusula 4ª. A confirmação de abertura das turmas fica condicionada a inscrição mínima de alunos 
matriculados, conforme consta no quadro de atividades do Edital. 



 
Parágrafo Único: Em caso de não abertura da turma escolhida, o valor pago, pelo CONTRATANTE, relativo 
à primeira parcela será devolvido, devendo o mesmo comparecer com o comprovante para o devido 
reembolso. 
 
Clausula 5ª. O CONTRATANTE não poderá interferir no desenvolvimento e escolha das atividades a serem 
praticadas, cabendo ao professor responsável pela atividade, o conteúdo do que será aplicado aos 
alunos. 
 
Parágrafo Primeiro: Caso o aluno possua alguma condição especial, ou não possa realizar alguma 
atividade, a CONTRATADA deverá ser informada, por escrito, no ato da assinatura do presente 
instrumento. 
 
Parágrafo Segundo: É exigido o uso de no mínimo uma peça do uniforme escolar (excetuando-se as 
modalidades que exigem roupas específicas); 
 
Clausula 6ª Tendo em vista que as turmas de atividades extracurriculares são abertas mediante o 
preenchimento mínimo do número de alunos, a escola poderá fazer alteração de horários para fechar 
turma, neste caso o estudante poderá optar por frequentar ou não. 
 
Clausula 7ª. Integra o presente aditivo, o Edital de Atividades Extracurriculares divulgado pela 
CONTRATADA, declarando, o CONTRATANTE, ter ciência dos termos ali expressos. 
 
Cláusula 8.ª Aplicam-se ao presente adendo, no que couberem, as disposições do contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes. 
 
“Estou ciente que os dados pessoais apenas serão coletados com a finalidade da realização da matrícula requerida, execução da 
prestação dos serviços contratados e para controle e segurança dos alunos que realizam as atividades extracurriculares, as quais 
acontecem dentro da estrutura física da organização, adotando se as medidas técnicas e administrativas, para garantir a 
segurança da informação, bem como serão descartados após o término do tratamento de dados, em observância à Lei Geral de 
Proteção de Dados. Ainda, que poderei exercer meus direitos previstos na Lei nº 13.709/2018, por meio do site 
www.colegiomichel.com.br, nos canais de comunicação Tirar Dúvidas e Requisição de Direitos.” 

 

 
E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias, na presença de duas 
testemunhas. 
 
 

 
Criciúma, _____ de _______________ de 2022. 

 
 
 
 

______________________________ 
Contratante 

 _______________________________ 
Contratada 

 
 
 
 

______________________________ 
Testemunha 1  

 _______________________________ 
Testemunha 2 

 


