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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

O cumprimento dos horários de entrada e saída dos alunos é de suma 

importância para garantir a organização e a rotina das atividades escolares. 

Conforme o Contrato de Prestação de Serviços 2017 destaca-se:  

 

III - DO HORÁRIO DAS AULAS 

 

CLÁUSULA 3ª - As aulas da Educação Infantil terão início às 07h40 e 

término às 11h40 para o período matutino e às 13h50 às 17h50 para o 

período vespertino. As aulas do Ensino Fundamental I terão início às 07h30 

e término às 12h00 para o período matutino e às 13h50 às 18h20 para o 

período vespertino. 

§ 1.º Haverá uma tolerância de 15 minutos antes do horário da entrada e de 

15 minutos depois do horário da saída para a entrega/retirada do aluno(a). 

Não será permitida a permanência do aluno(a) na Instituição, fora dos 

horários supramencionados. 

§ 2.º Havendo reincidência do previsto no parágrafo anterior poderá a 

CONTRATADA, sem anuência do CONTRATANTE, aplicar advertência  por 

escrito e multa de até 10% do valor da mensalidade por dia de atraso.  

Assim, ressalta-se a importância do comprometimento e parceria da família, 

para atingir os objetivos propostos e evitar demais transtornos. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Certus  
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