Soniteachers’

CURSOS DE INGLÊS e MEDITAÇÃO ALTO ASTRAL
CNPJ 15.744.797/0001-09

www.soniteachers.com.br

(Desenvolvimento das 4 habilidades: ler; escrever; ouvir e falar)

Dream, be crazy and happy. Follow your souls’ wishes.

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

NOME DO ALUNO:.................................................................................................................................
TELEFONE RESIDENCIAL.:..................................................CELULAR.:....................................................
RESIDÊNCIA:...................................................................................Nº....................APTO Nº.................
BAIRRO:.........................................................CEP.:......................CIDADE.:.............................................
DATA DE NASC.:............................................ RG.:...................................CPF.:.......................................
E-MAIL.:.................................................................... SKYPE.:...............................................................
EMPRESA.:............................................................CARGO.:...................................................................
END.:..................................................................................TELEFONE:.................................................

TOTAL DE HORAS/MÊS: ________

VIP ( ) GRUPO ( )

VENCIMENTO: 08/____/_____

FORMAS DE PAGAMENTO: ____________ CHEQUES x ___________ = TOTAL: R$ _________________
Número dos cheques: ___________________________________________________________________

AULAS PRESENCIAIS
Hora aula R$ 130,00 (forma de pagamento 6 cheques pré-datados)
Obs.: Desconto de 10% para pagamento adiantado de 03 meses de curso

AULAS PELO SKYPE / MESSENGER
Hora aula R$ 115,00 (forma de pagamento pré-pago Transferência / cheques)
BANCO ITAÚ 341
AGENCIA 0765
CONTA CORRENTE 72798-7
Sônia de Nóbrega C. Britto

TIPO DE CURSO:

....................................................... NÍVEL: .......................................................

HORÁRIO:

.......................................................INÍCIO: .......................................................

TÉRMINO:

......................................................
CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de contrato prestação de serviços na área de cursos livres de línguas,
neste ato apresentada pela Professora de inglês, tradutora, intérprete e pós-graduada: SÔNIA DE
NÓBREGA CAMARGO BRITTO, residente à Av. Manoel dos Santos Braga 368, Ed 03 Apt. 32 – Ermelino
Matarazzo – São Paulo – SP, RG 19 285 653-4 CPF 106 555 478 86 e do outro lado o aluno(a) mencionado
no campo “Nome do aluno”, têm entre si justo e convencionado o seguinte:
1) A Prestadora de Serviços, SONITEACHERS’ tem como responsabilidade ministrar aulas de inglês e
outros idiomas de turmas ou VIP, fornecendo ao aluno Certificado de Conclusão ao término de cada
nível ou ao final do curso se fizer necessário, o aluno obriga-se à frequência mínima de 75% das
aulas dadas para receber o Certificado acima mencionado. O aluno deve ser dedicado, interessado
e assíduo.
2) É responsabilidade da equipe e dos professores da SONITEACHERS’ a orientação pedagógico do
curso de inglês, seleção do material didático, fixação de datas para início de turmas, provas,
horários, junções, bem como mudanças de níveis, comparecer pontualmente as aulas, levar
equipamento de áudio (CD player) e material de apoio para atividades complementares.
3) A aula só será realizada mediante pagamento adiantado e contrato assinado.
4) Fica esclarecido que em nenhuma hipótese serão devolvidas importâncias pagas. O aluno deve
avisar com antecedência de 24 horas da impossibilidade de assistir a aula, se for necessário adiála. A mesma deverá ser reposta em até 15 dias a contar da data do adiamento. A aula poderá ser
aplicada por qualquer professor que estiver disponível no momento.
5) O prazo de validade deste contrato é de ____/____/____ até ____/ ____/ ____ .
6) A aquisição do material didático é de responsabilidade do aluno.
7) COMPARTILHAMENTO de pagamento: um grupo de alunos esta compartilhando o valor da hora
aula; fica esclarecido que se algum aluno cancelar o curso em andamento o valor será reajustado
entre os alunos que permanecerem.
8) CANCELAMENTO, se o aluno cancelar o curso antes do prazo mencionado no item 05, será cobrado
uma taxa administrativa de 20 % do valor total do curso.
9) O ALUNO compromete-se desde logo a obedecer as “Normas e Regulamentos” deste contrato
particular de prestação de serviços e fica eleito o fórum da comarca de São Paulo.
São Paulo, ____de __________________de__________.
_____________________________________
SÔNIA DE NÓBREGA CAMARGO BRITTO
11 2549 8783 11 9238 7731
Email Administrativo: soninobre@yahoo.com.br
_____________________________________
ALUNO(A)

