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Regras e Procedimentos – CK English (CNPJ: 28.196.490/0001-62) 

Aluno (s) _________________________________________________________________________________________________ 

Dados para Nota Fiscal: 

A. CPF: _____________________________________________________________________________________________ 

b. Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

c. Telefone: _________________________________________________________________________________________ 

d. E-mail: ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. O valor a ser pago por mês é de ____________________________________________________________________ 

2. A mensalidade deverá ser paga antecipadamente no começo do mês. 

3. O valor da mensalidade poderá ser ajustado anualmente. A CK English avisará seus alunos por e com antecedência. 

4. Haverá rodízio de professores e o aluno não poderá exigir exclusividade. 

5. Sobre faltas, cancelamentos e reposição de aulas: 

i. Faltas não dão direito a reposição de aula. 

ii. Se o aluno desmarcar a aula com no mínimo 6 horas de antecedência, ele pode remarcar a aula. 

iii. A remarcação de aula será feita mediante disponibilidade de horário do aluno e escola.  
iv. A remarcação de aula será feita em um mês pago. 
v. Se o cancelamento de aulas for superior a 2 semanas consecutivas, o desconto a ser concedido                

pelas aulas perdidas, será no mês seguinte, quando o aluno retornar à aula. 
vi. Se o aluno quiser fazer uma pausa por um mês e retornar no próximo mês, ele deve pagar pelo                   

próximo mês para manter o mesmo horário. 
6. Pedimos que nos informe com antecedência de 2 semanas, quando decidir encerrar seu curso, caso contrário será 

cobrada uma taxa no valor de 50% do valor da mensalidade. 
  

Por meio deste termo, declaro estar ciente das regras e procedimentos adotados pela CK English. 
  

Uberlândia, ________de _________________________de__________ 
  

  
_________________________________________________ 

Aluno 
 

Preços por turma por mês em Reais 

 
 
Aulas por 
semana 

08:00 ate 18:00 18:00 ate 21:00 

 
Aulas por 

mês  

Alunos por turma Alunos por turma 

1  2 3 4 1  2  3  4  

1 170 220 240 280 190 240 270 320 4, 5 

2 320 380 440 480 350 400 450 520 8, 9, 10 

3 460 560 600 640 500 580 630 680 12, 13, 14, 15 

4 590 700 750 800 630 720 780 840 16, 17, 18, 19 

5 700 800 860 940 750 840 900 960 20, 21, 22, 23 

Se o aluno(s) quiser pagar por aula será R$45 por aula com no mínimo 10 aulas sem horário fixo na agenda.  
Pagamento de 3 meses tem desconto de 10%. Pagamento de 6 meses tem desconto de 15%. 

 

Preço combinado _________________________________________________________________________________________ 
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