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REGULAMENTO – NÚCLEO DE ESPORTES 

 

Parágrafo 1º - A carga horária será de uma hora semanal, ministrada uma vez por 
semana, às segundas-feiras (Extreme Anglo), quartas-feiras (Acrobatic Anglo - 
Iniciantes) e às sextas-feiras (Acrobatic Anglo - avançado) com duração de uma hora 
cada aula. As aulas terão início às 17h30 e término às 18h30. 

Extreme Anglo - para alunos do quarto ano do EF1 até o EM 

Acrobatic Anglo iniciantes – para alunos dos 2.ºs anos A e B, 3.ºs anos A e B, 4.º ano 
A e 5.º ano A 

Acrobatic Anglo avançado – para alunos do 4.º ano B, 5.º ano B, EF2 e EM 

 
Parágrafo 2º - Será permitida a entrada do aluno na Escola, com no máximo, 15 
minutos de antecedência, ou seja, a partir das 17h15. Para o horário de saída, também 
será concedido 15 minutos de tolerância. Portanto, o limite máximo para a saída do 
aluno da Escola será até às 18h45. 

Não será permitida a permanência de alunos nas dependências da Arena fora do 
horário das aulas.  

Na hipótese de descumprimento do horário, seja de ingresso ou de saída da escola, 
o Contratante ficará obrigado ao pagamento de hora extraordinária, desde já fixada 
em R$ 49,00 (quarenta e nove reais) por hora de antecedência e/ou atraso, a partir 
do primeiro minuto, acrescendo tal valor, automaticamente, ao da mensalidade 
subsequente, para ser pago na próxima fatura vincenda. Fica também estabelecido 
que a tolerância, inobstante a cobrança acima, para o horário de saída fica limitado a, 
no máximo, uma hora, o que dará ensejo a comunicação ao Conselho Tutelar para as 
providências legais que julgar necessárias. 

 

Parágrafo 3º - São deveres dos alunos do Núcleo de Esportes do Anglo Sorocaba: 

- Promover entre si um bom convívio, de modo a que nas instalações se viva um clima 
de harmonia e sã camaradagem;  

- Colaborar ativa e empenhadamente para que a ação educativa e formativa seja de 
todos;  

- Ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários; 

- Zelar pela conservação do material e das instalações, bem como de tudo o que 
rodeia as mesmas; 

- Respeitar as regras de higiene sempre que permaneçam ou circulem nos espaços 
desportivos; 

- Ser responsáveis pelos objetos pessoais e não deixar os mesmos sem vigilância; 
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- Cumprir e zelar pelo cumprimento do regulamento interno; 

- Usar os materiais disponibilizados pelo Anglo Sorocaba apenas com a autorização 
e nos espaços indicados para tal; 

- Respeitar os Regulamentos específicos de cada atividade; 

- Utilizar de forma adequada os materiais e instalações à sua disposição; 

- Quaisquer danos provocados pela má utilização do material ou instalações será da 
responsabilidade do aluno; 

- Respeitar e seguir com seriedade todas as regras de segurança estabelecidas pelo 
professor, sob pena de desligamento das aulas. 

 

Parágrafo 4º - nenhum aluno está autorizado a iniciar as aulas da academia Anglo 
Extreme sem passar pela aula de procedimentos de segurança 

 

Parágrafo 5º - São direitos dos alunos do Núcleo de Esportes do Anglo Sorocaba: 

- Ser tratado com respeito, tolerância e dignidade por parte de todos os professores, 
monitores e colegas; 

- Ver garantida a sua segurança nas instalações, nos horários e espaços estipulados;  

Usufruir de um processo de ensino que promova o desenvolvimento das suas 
capacidades desportivas, intelectuais, sociais e morais; 

- Ver respeitadas as suas capacidades e o seu potencial evolutivo durante o processo 
de ensino; 

- Dispor do apoio e da intervenção do monitor para potenciar o seu processo de 
aprendizagem em todos os conteúdos de cada atividade. 

 

Parágrafo 6º - Sobre disciplina: O Anglo Sorocaba reserva-se no direito de advertir, 
ordenar saída do espaço desportivo, repreender ou suspender os participantes que 
não cumpram os deveres e/ou normas de conduta. 

O desrespeito continuado dos deveres/normas de conduta, poderá levar à expulsão 
do participante dos recintos desportivos de forma permanente. 

 

Parágrafo 7º - Não será permitida a permanência de alunos não matriculados no 
Núcleo de Esportes do Anglo Sorocaba durante o horário das aulas. 
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Parágrafo 8º - O aluno deverá estar trajado com roupas recomendadas pelos 
professores para a prática dos esportes. Não será permitido o uso de roupas 
inadequadas e, acima de tudo, que impliquem na segurança do aluno durante a prática 
do esporte. 

 

Parágrafo 9º - O Anglo Sorocaba fornecerá tanto o material de segurança quanto o 
da prática do esporte durante as aulas introdutórias do curso. Findo o período 
introdutório o aluno interessado deverá adquirir seu próprio material. 

 

Li, concordo e recebi a 2ª via. 

 

Sorocaba, _____ de ________________________ de 2020 

 

 
_____________________________ 
CONTRATANTE 
ASSINATURA 
 


