
 

 

CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS 

DIREITOS DOS CONSUMIDORES E DEVERES DAS ESCOLAS 

 

▪ A escola só poderá reajustar o valor da anuidade uma vez por ano e de forma 

expressamente justificada.  

 

▪ A instituição deverá disponibilizar a opção de parcelamento em 12 meses e não pode 

exigir pagamento de mensalidade antecipada como forma de garantir a vaga, entretanto, 

pode cobrar taxa de matrícula com essa finalidade, desde que esse valor esteja incluído 

no total da anuidade e não como parcela extra. 

 

▪ O aluno já matriculado e adimplente tem direito à renovação de matrícula. A escola não 

pode restringir a renovação da matrícula de forma unilateral, salvo por motivo justificado.  

 

▪ A instituição de ensino não pode negar ou dificultar a matrícula de pessoa com deficiência 

ou cobrar qualquer valor adicional, também não pode negar a faculdade de 

acompanhamento e apoio especializado ou exigir que pais ou responsáveis legais 

contratem profissional para esta finalidade. A escola também deverá disponibilizar todos 

os recursos necessários à acessibilidade. 

 

▪ Durante o ano letivo a escola não pode rescindir o contrato por falta de pagamento, nem 

aplicar sanções pedagógicas ao aluno inadimplente, restringir a participação em 

atividades escolares como assistir aula ou realizar provas, aplicar tratamento diferenciado 

ou reter declaração de matrícula e qualquer outro documento. 

 

▪ Caso o aluno deseje cancelar a matrícula antes do início das aulas deverá ser 

reembolsado, todavia poderá sofrer a cobrança de multa, desde que prevista em contrato. 

 

▪ O uso da imagem do aluno deverá ser previamente autorizado de forma expressa pelos 

pais ou responsáveis legais. Esta cláusula precisará estar presente no contrato de forma 

clara e em destaque. 

 

▪ A escola é responsável pela guarda e segurança dos alunos e de tudo que lhes pertencem, 

seja em ambiente escolar ou em atividades extracurriculares, de encargo da instituição.  

 

▪ A instituição só poderá solicitar material individual na quantidade necessária e adequada 

para a realização das atividades curriculares do ano letivo, conforme plano pedagógico, 

o qual deverá estar acessível em local visível e de fácil acesso para consulta a qualquer 

momento. Ao final do ano letivo o material que não for utilizado deverá ser devolvido ao 

responsável legal do aluno. 

 



 

 

▪ Caso haja necessidade de material extra durante o ano letivo, poderá ser requerido pela 

escola desde que de forma expressamente justificada. 

 

▪ É proibida a solicitação de materiais de uso coletivo, como por exemplo produtos de 

limpeza, copos e talheres descartáveis, álcool, tintas para impressora, carimbo, fita 

adesiva, cartolina, isopor e cola específica, grampos para grampeador, canetas de lousa, 

sacos plásticos, medicamentos etc. 

 

▪ A instituição de ensino não pode exigir a compra de material pedagógico (livros 

didáticos/paradidáticos etc.) em estabelecimento específico. Salvo se a escola possuir 

material próprio (apostilas, livros, programas), desde que esteja previsto no contrato e 

em concordância com a política pedagógica. 

 

▪ Quanto ao fardamento, poderá ser exigido a compra na própria escola, desde que a 

instituição esteja com a marca devidamente registrada e não havendo outro fornecedor.  

 

▪ Os fardamentos devem respeitar costumes e clima local, valores condizentes e não 

podem ter seus padrões alterados no prazo de no mínimo 05 (cinco) anos. 

 

 

Desta forma,  

Dá-se Ampla Divulgação.  
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