
 

 

 

 

 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

 
I – Matrícula e Mensalidade 
 
1. A taxa de matrícula no valor de R$190,00 deverá ser paga no ato da inscrição do aluno. A cada 12 

(doze) meses de curso, será cobrada uma taxa de rematrícula no mesmo valor. Não serão cobradas 

taxas adicionais de matrícula ou rematrícula para o segundo curso em diante. 

2. O valor mensal integral dos cursos respeita os valores específicos da modalidade escolhida, 

conforme a descrição na tabela de investimentos vigente no ano.  

3. Para alunos novos a mensalidade será cobrada proporcionalmente à data da matrícula de adesão 

ao curso, considerando a quantidade de aulas recebidas no mês. 

4. O pagamento das mensalidades deverá ser feito na secretaria da escola em dinheiro, cheque à 

vista, cartão de débito ou crédito, boleto bancário ou depósito bancário identificado nas contas 

credenciadas.  

5. Caso haja interesse em pagamento por meio de boleto, essa opção deverá ser solicitada na 

secretaria para que seja realizado o envio automático por e-mail mensalmente. É obrigação do aluno 

zelar pelo pagamento dos serviços dentro das datas, sendo responsabilidade do aluno solicitar 

segunda via do mesmo na secretaria caso não receba em tempo hábil. 

6. Será disponibilizado aos alunos e responsáveis acesso online para acompanhamento da situação 

financeira do aluno por meio do número de matrícula e senha disponibilizados na secretaria.  

7. O pagamento mensal referente aos serviços de ensino musical descritos no artigo “IV - 

Disposições Gerais” deve ser feito referente ao mês a vencer com data de vencimento estipulada 

como dia 10 (dez) do mês a vencer. 

8. Após dia 10 (dez), estabelecido como data de vencimento, haverá multa de 5% (cinco por 

cento) e mora diária de 0,03%. 

9. O aluno será considerado regular a partir do ato da matrícula e, portanto, responsável por todos 

os itens deste contrato, até que seja requerida a solicitação formal de cancelamento.  

10. A não frequência do aluno nas aulas não o desobriga de efetuar o pagamento das 

mensalidades. 

11. No caso de falta de pagamento 10 dias após a data de vencimento de cada mês, a prestação 

de serviços poderá ser suspensa a critério exclusivo da entidade, até a regularização do débito. 

12. A anuidade dos nossos cursos é dividida em doze parcelas, incluindo os meses de férias. 

13. Matrículas efetuadas nos meses de Julho ou Dezembro somente pagarão valor proporcional às 

aulas a serem recebidas, ausentando-se do pagamento de férias dos meses em questão. Passado o 

primeiro período de férias, o aluno deverá pagar todos os próximos meses de férias integralmente. 

14. O reajuste das mensalidades ocorrerá sempre em Março, data em que acontece o dissídio 

dos professores e funcionários, relativos aos índices de inflação do ano letivo anterior. Para alunos 

novos, matriculados a partir janeiro de cada ano, será utilizada a tabela do ano letivo vigente. 

15. Este contrato de prestação de serviços educacionais não tem data de expiração, estando o 

aluno responsável por todos os itens deste, até que seja solicitado o cancelamento formal do 

curso. O cancelamento do contrato poderá acontecer conforme previsto no artigo “III – 

Desistência”. 

 



 

 

II – Descontos 

1. Os pagamentos efetuados até o dia cinco de cada mês (conforme calendário bancário), 

quando pagos em dinheiro, depósito bancário, cheque à vista, boleto bancário ou cartão de 

débito, receberão um desconto especial de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total 

do(s) curso(s). Após o dia 5 do mês referente não haverá desconto, irrevogavelmente.  

2. No caso do aluno cursar dois ou mais cursos individuais de frequência semanal, será oferecido 

um desconto de 20% (vinte por cento) aplicado sobre o valor integral do curso, para o segundo 

curso em diante. Esse desconto será oferecido para pagamento realizados até o dia cinco de 

cada mês, quando pagos em dinheiro, depósito bancário, cheque à vista, boleto bancário ou 

cartão de débito. 

3. Serão concedidos descontos especiais para planos de fidelização anuais e semestrais. Os 

descontos e respectivas condições para cada plano estarão descritos no Termo Aditivo de 

Fidelização que será entregue ao aluno no momento da adesão do plano. 
 

III - Desistência 
1. Em caso de desistência de um ou mais cursos, deverá ser preenchida a Guia de Desistência 

até o primeiro dia útil do mesmo mês. Após essa data, deverá ser paga a mensalidade integral, 

ficando a critério do aluno frequentar ou não as aulas do mês contratado. Aulas ocorridas antes do 

preenchimento da Guia de Desistência serão cobradas normalmente. 

2. O cancelamento deverá ser solicitado, única e exclusivamente, na secretaria do Atelier de 

La Musique. Os professores não estarão aptos a fazer o cancelamento, não tendo 

responsabilidades perante a isso. Enquanto não for preenchida a Guia de Desistência na 

secretaria, o aluno será considerado regular e, portanto, responsável por todos os itens deste 

contrato. 

3. A falta do aluno, por 4 (quatro) aulas consecutivas, sem aviso prévio e sem pagamento, fará 

com que o mesmo seja automaticamente cancelado e desligado do horário letivo, 

permanecendo em aberto as suas mensalidades, até o preenchimento da Guia de Desistência. 

4. As aulas ocorridas durante o mês de cancelamento deverão ser pagas normalmente.  

5. A desistência do curso não desobriga o aluno de quitar dívidas anteriores, continuando 

então devedor de tais valores. 

6. Na falta de pagamento da mensalidade, até o preenchimento da Guia de Desistência, o 

Atelier de La Musique fica expressamente autorizado a emitir o boleto com valor 

correspondente ao(s) mês(es) em aberto. 

7. Em caso de desistência, o aluno deverá pagar nova matrícula caso resolva retornar às 

aulas, sendo necessária a escolha de novo horário e professor de acordo com a disponibilidade. 
 

IV – Disposições Gerais 

1. Para cada curso contratado, serão oferecidas aulas semanais individuais, quinzenais individuais 

ou semanais em dupla, conforme a frequência da modalidade contratada. As aulas, independente 

da modalidade, terão duração de 50 (cinquenta) minutos. Poderá haver variação na quantidade 

de aulas no mês de acordo com o calendário de cada mês, respeitando apenas a frequência das 

aulas. 

2. O contrato prevê a contratação do curso em questão, e não do professor especificamente. 

Dessa forma, poderá haver eventual substituição do professor, respeitando o limite de 1 (uma) 

substituição por mês. 

3. O aluno pode alterar definitivamente o curso escolhido, assim como a modalidade, o professor e o 

dia e horário de suas aulas. Para tal, a alteração deverá ser solicitada na secretaria e o aluno de 

deverá adequar-se às disponibilidades de horários oferecidas. Alterações exclusivas de horários 

poderão ser realizadas a qualquer momento. Alterações de professor ou curso poderão ser 

realizadas apenas ao término do mês letivo de aulas. 

4. Todos os alunos regularmente matriculados em qualquer curso e modalidade, com idade mínima 

de treze anos, poderão cursar todas as aulas complementares em grupo oferecidas pela escola 



 

 

gratuitamente, respeitando apenas seus pré-requisitos de acordo com a grade curricular da escola. 

Alunos de sete a doze anos poderão cursar apenas as turmas de Iniciação Musical, ainda sem 

nenhum custo adicional em sua mensalidade. 

5. A inscrição para as disciplinas complementares em grupo deve ser realizada na secretaria. 

Apenas alunos inscritos poderão assistir e participar destas. As turmas possuem número máximo de 

inscritos e data limite para início do aluno, portanto a inscrição deverá ser feita com a máxima 

antecedência possível. 

6. A data limite para inscrição e ingresso do aluno nas aulas complementares em grupo é a 

quarta semana de aulas após o início das turmas. Após a quarta aula, o aluno deverá aguardar o 

início de uma nova turma no semestre seguinte.  

7. Um calendário anual está anexado a esse contrato. Nele encontram-se todas as datas de 

inicio de aulas, férias, feriados e emendas que serão seguidas durante todo o ano letivo. 

8. Devido às festas de fim de ano e férias dos professores, haverá recesso escolar durante duas 

semanas em julho e durante três semanas entre dezembro e janeiro, conforme o calendário em 

anexo. O aluno terá direito à reposição de apenas uma das aulas, que deverá ser agendada na 

recepção após a volta às aulas. As outras aulas de férias não serão repostas ou sequer 

descontadas da mensalidade, totalizando quatro aulas de férias para cursos semanais e duas 

aulas de férias para cursos quinzenais sem reposição durante o ano letivo. 

9. Não haverá aulas nos feriados municipais, estaduais ou nacionais. Essas aulas não serão 

repostas ou sequer descontadas da mensalidade. Em casos de emendas de feriado, as aulas 

referentes aos dias dessa emenda serão repostas normalmente. Essas reposições deverão ser 

agendadas pelo aluno na secretaria e deverão ser realizadas respeitando o prazo máximo de dois 

meses a contar da data da emenda de feriado em questão. 

10. A tolerância de atraso do aluno e do professor, para início de sua aula é de até vinte 

minutos, após esse período o professor ou o aluno estará liberado. Quando atraso exclusivo do 

professor, esse tempo de atraso será compensado em tempo extra nas aulas ou em remarcação da 

mesma. 

11. Quando a falta é exclusiva do professor, haverá reposição da aula referente em data e horário 

estabelecidos pelo aluno e pela escola.  
 

V – Desmarcações e Reposições 

1. O aluno terá direito à desmarcação de UMA aula por mês, não cumulativa. A desmarcação 

deverá ser feita com antecedência mínima de seis horas da aula a ser desmarcada. 

2. As aulas desmarcadas poderão ser repostas, de acordo com a disponibilidade de horários do 

professor, dentro do período limite de dois meses após a data original da aula desmarcada.  

3. Aulas dos cursos semanais em dupla poderão ser desmarcadas e remarcadas, respeitando os 

critérios dos itens V.1 e V.2, apenas se as alterações forem acordadas entre os dois alunos da dupla. 

4. As desmarcações e remarcações deverão ser feitas na secretaria da escola pessoalmente 

ou por contato telefônico. O professor não tem autoridade para desmarcar ou remarcar aulas.  

5. Faltas sem aviso prévio serão repostas somente perante apresentação de atestado médico. 

6. Será permitido um período de férias adicional para alunos que contratarem planos de fidelização, 

podendo ser desmarcadas 4 (quatro) aulas para planos anuais e 2 (duas) aulas para planos 

semestrais. Essas aulas deverão ser desmarcadas e remarcadas durante o período de vigência do 

plano de fidelização. Para tal, deverá ser preenchido o “Termo de Solicitação de Férias” na secretaria 

da escola com antecedência mínima de 15 dias da primeira aula de ausência do aluno. Todas as 

datas de reposição das aulas desmarcadas deverão ser agendadas previamente e estarão 

registradas no “Termo de Solicitação de Férias”. 

7. Caso seja feito o cancelamento do curso, o aluno perderá o direito de reposição, caso haja 

aulas em aberto. Estas não serão descontadas da mensalidade. 

8. Quaisquer exceções às regras acima descritas serão analisadas caso a caso pela 

coordenação da escola. 



 

 

VI – Cursos 

 

O estudo e evolução musical dependem de uma série de fatores para que se atinja o seu pleno 

desenvolvimento. Alguns dados devem ser analisados como a seguir: 
 

Ao Aluno 
1. É importante citar que a relação tempo versus resultado musical depende da faixa etária do aluno, 

do curso escolhido e do tempo dedicado ao estudo do mesmo. 

2. A participação nas aulas complementares é de grande valia na evolução musical. Todas as aulas 

teóricas e práticas em grupo auxiliam a compreensão e absorção do conteúdo estudado. 

3. Participar e comparecer nas apresentações e eventos frequentemente realizados no auditório do 

Atelier de La Musique. 

4. Zelar pelos equipamentos e instrumentos em uso nas salas de aula. 

5. Utilizar o acesso web para consulta de presença e aproveitamento das aulas, desmarcações, 

remarcações e situação financeira, utilizando login e senha informados na secretaria. 

6. Manter contato com o Professor e a Coordenação para discussão e orientação sobre assuntos e 

questões pertinentes ao aprendizado. 
 

Aos pais ou responsáveis 
1. Acompanhar o rendimento e interesse do aluno. Se necessário, procurar o coordenador da escola 

ou professor para que se analise o assunto e sejam tomadas as medidas cabíveis. 

2. Incentivar o aluno a estudar em casa o conteúdo aprendido em aula. Em caso de dificuldades para 

estudar em casa, agendar horários de estudo na secretaria da escola. 

3. Incentivar a participação do aluno nas aulas complementares. 

4. Incentivar a audição de estilos musicais pertinentes ao repertório estudado no curso. 

5. Apoiar e incentivar a participação do aluno nos recitais de final de semestre, apresentações em 

casas de shows e festivais, dinamizando assim, os aspectos positivos do aprendizado.  
 

VII – Sugestões e Reclamações 

1. As sugestões ou reclamações devem ser encaminhadas, por escrito à Coordenação ou Direção e 

entregues na secretaria ou pelo e-mail sugestoes@atelierdelamusique.com.br.  

2. Qualquer assunto não relatado neste contrato deverá ser discutido com a Direção. 
 

Este contrato substitui as normas descritas no contrato anterior, a partir de Março de 2015, e 

será válido até sua substituição pelo contrato subsequente de Janeiro de 2016 ou até o 

cancelamento formal do curso. Concordo e estou de comum acordo com as regras acima 

descritas, com a tabela de investimentos e com as datas do calendário anexo 
 

                                                                                                           São Paulo, ___ de ___________ de 2015 

 

 

_____________________________________             ______________________________________ 

                        Nome do Aluno                                                 Atendente do Atelier de La Musique 

             
                        

_____________________________________             ______________________________________ 

   Assinatura do aluno ou responsável legal                                  Direção Atelier de La Musique     
 

Atelier de La Musique Ensino de Música 

Rua Bartira, 568 - São Paulo - SP - CEP: 05009-000 

Pabx: (11) 2924-3331 

E-mail: atendimento@atelierdelamusique.com.br  
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