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ROBÓTICA EDUCACIONAL - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2020 – CONSOLATA – 3º e 4º ANOS 
 
Aluno: _____________________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: _________________ Idade: __________ Ano escolar: __________ Série: 
_______ 
 
Pai/Mãe/Responsável:_________________________________________________________________   
 
CPF: _________________________ Telefone: __________________ Celular: ____________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________________ 
 
Endereço: __________________________________________________________________________  
 
Complemento: _____________ Bairro: ________________________________ CEP: 
_______________ 
 
 

Selecione a turma de sua preferência: (Mínimo de 9 e máximo de 12 alunos por turma):  

SEXTA-FEIRA: □ 11h00/12h30   
 

 
OPÇÕES DE PAGAMENTO: (    ) * CHEQUE    (    )  ** BOLETO  BANCÁRIO (    )  *** CARTÃO DE CRÉDITO     

 
(    ) 08 parcelas de R$ 150,00 – (De fevereiro à setembro OU De março à outubro) 

 
(    ) 09 parcelas de R$ 133,34 – (De fevereiro à outubro OU De março à novembro) 

 
(    ) 10 parcelas de R$ 120,00 – (De fevereiro à novembro OU De março à dezembro) 

 
(    ) À Vista: 5% de desconto - Total: R$ 1.140,00 

PLANO ANUAL: TOTAL DE 30 AULAS – (15 AULAS POR SEMESTRE) 
 
INVESTIMENTO: R$ 1.200,00  
 
COMO INFORMAÇÃO, O VALOR POR AULA COM DURAÇÃO DE 1H30 É DE APENAS R$ 40,00 

IMPORTANTE: Favor preencher as informações deste formulário (incluindo a página 2) e devolver junto 
a coordenação ou secretaria do colégio em um envelope fechado aos cuidados da “ROBÓTICA”.  
 
Se a opção de pagamentos for através de cheques, favor encaminhar todos os cheques no mesmo 
envelope descrito acima. 
(*) Favor nominar o(s) cheque(s) a empresa: ROBOTKIDS – Cursos de Tecnologia Ltda.  
(**) Será acrescentado o valor de R$ 6,90 por boleto referente a taxa de emissão do mesmo. 
(***) Entrar em contato para agendarmos dia e horário para pagamento através de cartão de crédito. 
Para agilizar o processo de garantia de vaga, pedimos se possível escanear e enviar o formulário 
também para o e-mail matrícula@robotkids.com.br. 
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Agradecemos a confiança em nosso trabalho e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.            
 

TERMO DE ADESÃO 
 

CONTRATANTE: (Pai/Mãe/Responsável):  

 

___________________________________________________________________________________________ 

CONTRATADA: ROBOTKIDS – Cursos de Tecnologia Ltda. – C.N.P.J. No: 05.702.144/0001-03 

Tem entre si, justo e acertado o presente CONTRATO, regido pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

1. A CONTRATADA prestará ao ALUNO os serviços de aplicação do curso livre acima indicado (“Curso”), 

nas datas e horários acima indicados, dentro, das instalações da Instituição acima referida. 

2. O Curso será desenvolvido durante o ano letivo, e a CONTRATADA aplicará os Módulos do Curso de 

acordo com a idade do ALUNO e do plano contratado: 30 aulas (sendo 15 aulas em cada semestre) com duração 

de 1:30 hora cada. O CONTRATANTE e o ALUNO obrigam-se a observar o calendário e horários do Curso. 

3. Pelos serviços ora contratados, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o(s) valor(es) conforme 

opções assinaladas no formulário de matrícula, todo dia 15 (quinze) de cada mês; caso o dia 15 (quinze) seja 

sábado, domingo ou feriado, o valor deverá ser pago até o último dia útil anterior ao vencimento. No caso de 

pagamento à vista a data pode ser até o dia 15 do 1o mês do início do curso. 

4. O não comparecimento do ALUNO ao Curso não o exime do pagamento da parcela do curso, tendo em 

vista a disponibilidade do serviço colocado ao CONTRATANTE. 

5. Havendo desistência por parte do CONTRATANTE haverá pagamento de multa no valor de 70% (setenta 

por cento) do saldo restante. 

6. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer valores devidos à CONTRATADA, o CONTRATANTE 

arcará com correção monetária de acordo com a variação do IGP-M, acrescido de juros de 2% (dois por cento) ao 

mês, além de multa contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do débito, sem prejuízo das 

demais penalidades cabíveis. 

7. O responsável legal do CONTRATANTE e do ALUNO acima referidos, expressamente autorizam a 

CONTRATADA a utilizar fotos, imagens, vídeos e/ou a voz do ALUNO eventualmente tiradas e/ou gravadas 

durante o Curso, cedendo à CONTRATADA o direito de uso das mesmas, EXCLUSIVAMENTE para serem 

utilizadas em campanhas institucionais ou publicitárias da CONTRATADA, não fazendo o CONTRATANTE jus a 

qualquer remuneração ou compensação pela utilização das imagens e da voz conforme aqui mencionado, 

observada a moral e os bons costumes. 

8. O CONTRATANTE declara que tem conhecimento prévio das normas da Instituição, e das instruções 

específicas do Curso, que lhe foram apresentadas pela CONTRATADA, e que passam a fazer parte integrante do 

presente Termo, submetendo-se às suas disposições, bem como das demais obrigações decorrentes da 

legislação aplicável.  

9. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, as partes, de comum acordo, elegem o Foro 

da Comarca de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

São Paulo, ____________________________ de 2020. 
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____________________________   ______________________________ 

  CONTRATANTE     CONTRATADA 


