
Contrato de aula particular de inglês (on-line)

Este contrato dita os termos e condições para os serviços de aula particular (on-line)
oferecidos por Carla Lorenzatti Venturini a ....................................................

1. Definição de aula particular

1.1 Aluno e professor concordam em encontrar-se no mínimo uma vez por semana, salvo
imprevistos. Aluno e professor se encontrarão (no Skype) para aulas no seguinte(s) dia(s) e
horário(s):

Dia(s): Hora:

1.2 O professor compromete-se a chegar na hora para cada aula. Ele irá esperar por até 20
minutos em caso de atraso por parte do aluno. Nesse caso, a aula terminará mais tarde,
desde que haja disponibilidade por parte do professor.

1.3 O professor irá preparar aulas que ajudem o aluno a progredir nas áreas que o aluno e o
professor concordaram. Exercícios extras de writing e listening serão indicados para fazer em
casa. Livros serão usados para alunos iniciantes e contratos de longa duração.

1.4 Serviços de tradução não estão inclusos neste contrato.

2. Política de remarcação e cancelamento de aulas

2.1 Alterações de dia e hora de aula devem ser combinadas ao menos 24 horas antes da aula
via comunicação escrita ou oral. É obrigatório que o aluno receba a resposta do professor para
cumprir com as regras deste contrato.

2.2 A alteração de dia e horário de uma mesma aula só pode ser pedida uma vez. Em caso de
não comparecimento à aula remarcada, ela será considerada dada.

2.3 O professor fará o seu melhor para remarcar aulas e o fará preferencialmente dentro da
mesma semana, por questões didáticas. Desta forma, cancelamentos não existirão.

3. Pagamento, férias e cancelamento de contrato

3.1 As aulas são pagas de forma mensal e antecipada até o dia 10 de cada mês. O pagamento
deverá ser feito na seguinte conta: Banco do Brasil agência 0486-3 conta 42.653-9 ou
Nationwide sort code 07 04 36 account number 27575519.

3.2 Em caso de feriado, a aula sempre será remarcada e a mensalidade não será alterada.

3.3 Em caso de férias do professor, as aulas poderão ser remarcadas ou canceladas, de acordo
com o interesse e disponibilidade do aluno.

3.4 Ao aluno, serão concedidas 2 semanas de férias para contratos de 6 meses e 4 semanas
para contratos anuais, sem cobrança das aulas não feitas. No caso das férias excederem tais



períodos, o aluno terá que remarcar as aulas extras por questões de pagamento da
mensalidade.

3.5 Poderá haver um reajuste na mensalidade a ser acordado por aluno e professor no
momento da assinatura do novo contrato.

3.6 Tanto aluno quanto professor podem cancelar este contrato apenas no início de cada
mês com o intuito de dar ao professor tempo para organizar as suas finanças e tempo para o
aluno encontrar um novo professor.

3.7 O seu contrato irá durar ...... meses até .............................. de 2018 e sua mensalidade
está fixada em ..................

Eu compreendo e concordo com os termos e condições listados acima.

________________________________________
Carla Lorenzatti Venturini,  residente à 71 Glebelands Close, East Finchley, N12 0AH, London,
UK. RG 7077714025, CPF 006819440-48, Insurance Number SK 78 26 77 B. Telefone:
+44(0)7537995685.

________________________________________
Nome, endereço, RG, CPF, Insurance Number/Passaporte (Londres), telefone.

Londres, xx de xxxxxxx de 2018.
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