Regulamento para as aulas de Futebol Society e Futsal
1. As modalidades constam de alguns objetivos a serem alcançados durante o ano, tais como:
Socialização (os iniciantes são integrados e agrupados com outros da mesma idade);
Desenvolver a ludicidade, coordenação motora, domínio do corpo e espaço, lateralidade e a
habilidade com a bola;
Preparar o aluno para participar dos jogos amistosos e campeonatos (internos e externos),
sendo que para isso, todos os alunos são avaliados diariamente.
2. Os alunos deverão chegar com 05 minutos de antecedência. Em caso de atraso poderá entrar
normalmente desde que não se torne rotina. Nas aulas de futebol society em caso de chuva,
a aula será cancelada ou paralisada.
3. É obrigatório o uso de uniforme de treino, e o mesmo deverá ser encomendado após o 1°
dia de aula na Central de Atendimento. Utilizar um tênis apropriado para a modalidade e o
uso de caneleiras é opcional, mas aconselhável;
4. Os alunos deverão obedecer e respeitar os professores e colegas, podendo ser retirado das
aulas por eventual indisciplina. Se necessário, os responsáveis serão chamados para
eventuais reuniões.
5. É obrigatório o preenchimento do PAR-Q pelo responsável do aluno ou trazer o atestado
médico, datado, carimbado e assinado pelo médico;
6. No caso do aluno infringir o regulamento o professor poderá adverti-lo;
7. Na ocorrência de acidentes do qual decorra necessidade de cuidados médicos, teremos como
conduta:
- Chamar a enfermeira para prestar os primeiros socorros;
- Informar imediatamente os pais sobre o ocorrido e confirmar orientações;
- Caso não consiga contatar os responsáveis, a criança será levada para atendimento
e os responsáveis serão notificados assim que forem localizados.
- Qualquer detalhe importante que não conste nessa ficha, favor anexar com a
devida explicação;
- Caso haja qualquer tipo de alteração no quadro de saúde, favor comunicar
imediatamente.

