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REGRAS DA GARANTIA EDUCACIONAL ESCOLA DE N. S. DA MISERICÓRDIA 

 
A Escola de Nossa Senhora da Misericórdia – OLM, oferece a “Garantia Educacional” cujo objetivo principal é conceder bolsa de estudo para os 
alunos até a sua formação no 3º ano do Ensino Médio da OLM, dentro das regras abaixo descritas: 
 

a) Para que o(a) aluno(a) tenha direito à Garantia Educacional ora prevista, deverá estar caracterizado o seguinte: 
x a indicação do(s) Representante(s) Legal(is) em formulário próprio, no momento de ingresso do(a) aluno(a) na Escola OLM; 
x a idade limite do(s) Representante(s) Legal(ais) do aluno, ao ingressar no OLM, é de 65(sessenta e cinco) anos;  
x o pagamento regular das mensalidades escolares, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as 

partes. 

b) Ocorrendo o falecimento de um dos responsáveis legais, de acordo com as fichas cadastrais (pai e/ou mãe ou responsável legal) será 
concedida bolsa para seus filhos completarem os estudos até a última série do Ensino Médio na OLM, iniciando a concessão da bolsa a 
partir do mês subseqüente ao sinistro. Esta bolsa não contempla livros, almoço, lanche e demais despesas mencionadas na cláusula 6ª, 
parágrafo 4º, 5º e 6º, incisos I a V, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

c) Entende-se por responsável legal o pai e/ou a mãe, ou na ausência desses, pela pessoa designada para tal, comprovado através de 
sentença judicial, por ocasião da matrícula. Desta forma, esta Garantia será concedida ocorrendo o falecimento do pai ou da mãe quando 
responsável legal ou de um único responsável legal diferente do pai e da mãe. 

d) A “Garantia Educacional” abrange incapacidade total comprovada pelo INSS ou a morte do pai ou da mãe ou do responsável legal 
acima mencionado, desde que a causa do falecimento não seja doença pré-existente, de acordo com declaração de saúde na entrada da 
OLM. 

e) A “Garantia Educacional” não cobre morte conseqüente de: 
x Atos de operação de Guerra, declarada ou não, de Guerra química ou bacteriológica, de Guerra civil, de guerrilha ou revolução; 
x Uso de material nuclear para fins bélicos ou militares, ainda que resultantes de testes, experiências ou nos transportes de armas e 

/ou projéteis nucleares, bem como explosões nucleares de qualquer natureza; 
x Prática de atos ilícitos ou contrários à Lei; 
x Duelo, suicídio ou morte perpetrada pelo garantido ou com a sua cumplicidade; 
x Nos casos defesos na Lei. 

f) Nos casos em que o responsável pelo pagamento for uma pessoa jurídica, somente o responsável legal, comprovadamente funcionário 
da pessoa jurídica que está efetuando os pagamentos, será incluído na “Garantia Educacional”. 

g) A “Garantia Educacional” somente será válida após a devolução das Fichas Cadastrais para fins de Garantia Educacional, devidamente 
preenchidas, que deverão ser entregues, quando do ingresso do(a) aluno(a)  na Escola, juntamente com o Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais. 

h)  O direito à “Garantia Educacional” será imediatamente cancelado em caso de atraso no pagamento das mensalidades. Para o retorno ao 
benefício, será necessário o preenchimento de nova proposta de Garantia Educacional.  Quando concedida a Garantia Educacional, 
todas as outras despesas deverão, sempre, ser pagas pontualmente para que se mantenha o benefício. 

i) Em caso de mudança de endereço para fora do município do Rio de Janeiro ou em caso de desligamento do aluno por iniciativa da 
Escola, devido a problemas de aproveitamento e/ou comportamento, conforme parágrafos 2º e 3º da Cláusula 14º do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes, a Escola se responsabilizará pelo pagamento mensal de outra Instituição 
de Ensino até que o aluno conclua o 3º ano do Ensino Médio, bem como curso de inglês tomando como limite o valor da mensalidade 
praticado  na OLM, na série em pauta. O limite acima citado é o do valor da mensalidade não incluindo despesas com livros, 
estagiários estrangeiros, almoço, lanche e demais despesas mencionadas na cláusula 6ª, parágrafos 4º,5º e 6º, incisos I a V, do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais. 

j) Esta “Garantia Educacional” não inclui os anos letivos de repetência do aluno, ficando então suspensa a gratuidade da  anuidade 
prevista na Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes, para o ano letivo repetido. 

k) Esta “Garantia Educacional” será concedida somente para o horário de 8h às 15h30min. 

l) Os casos não previstos serão analisados pela Diretoria da OLM.  

Rio de Janeiro 1º de julho de 2020. 


