PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER– SMELC
GESTÃO 2013/2016

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA (PIE) - “ESCOLINHAS”
OBJETIVO DAS ESCOLINHAS
Promover a socialização, o desenvolvimento psicomotor e a formação esportiva para crianças e
adolescentes, oferecendo práticas salutares e de qualidade. As práticas serão focadas no desenvolvimento das
técnicas de acordo com a modalidade em questão.
DA ORGANIZAÇÃO
1. A organização do Programa de Iniciação Esportiva PIE (Escolinhas) é de responsabilidade da SMELC.
2. Poderão participar crianças e jovens com idade
acima de 05 anos que serão divididos em grupos
conforme a faixa etária de acordo com o ano de
nascimento
3. Em caso de desistência das atividades, o aluno
deverá formalizar o pedido mediante carta de
desligamento assinada pelo responsável, abdicando de
seus direitos junto ao programa.
4. Respeitar os colegas, pais, funcionários, dirigentes e
demais pessoas.
5. Responsabilizar-se por danos causados ao
patrimônio público municipal, uma vez for
caracterizada sua responsabilidade.
6. Buscar as informações no mural correspondente ao
seu grupo, fixado na Secretaria das Escolinhas e nos
locais de jogos e treinamentos.
7. Cumprir rigorosamente os Regulamentos e normas
das Escolinhas.

8. Atender as convocações do professor e tomar parte
em todas as atividades das Escolinhas onde sua faixa
etária participe.
9. Os professores e a SMELC não se responsabilizam
por perdas, danos ou extravios de objetos pessoais,
por exemplo: bicicletas, telefones celulares, jóias,
relógios, mochilas, ou outro objeto dessa natureza. O
objeto perdido, caso seja encontrado, permanecerá na
Secretaria pelo período de 03 (três) meses, após este
prazo será doado a uma instituição de caridade.
10. Em dias de evento no Ginásio Municipal, os
horários poderão ser alterados ou cancelados a
critério da SMELC, com o intuito de atender as
necessidades do evento em questão.
11. Solicitar, por escrito, aos professores das
Escolinhas, conforme o caso, reconsideração de atos
que julgue injusto consigo e seus familiares.
12. *No ato da inscrição o aluno deverá entregar a
Ficha de Matrícula 2015, devidamente preenchida
junto com uma foto 3x4 e (01) uma cópia da Certidão
de Nascimento ou Carteira de Identidade.

NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE INSCRIÇÃO
1. As aulas terão duração de 1h00 para algumas modalidades e 45 minutos para outras.
2. As turmas terão número máximo de alunos estabelecidos de acordo com o quadro de professores da SMELC,
caso haja demanda, novos horários serão disponibilizados ou será criada uma lista de espera.
3. Os alunos deverão comparecer regularmente aos treinamentos e jogos.
4. Em caso de faltas consecutivas (3 faltas) não justificadas ao professor, o aluno perderá sua vaga devido a lista
de espera.
5. Os alunos deverão apresentar-se devidamente uniformizados, com o uniforme determinado pelo professor aos
treinamentos. O uniforme deverá estar SEMPRE limpo e conservado.
6. Não será cobrado taxa de inscrição ou mensalidade. As cobranças de exame de faixa e aquisição de uniforme
(judô e karatê) devem ser feitas diretamente com o professor da modalidade.
7. Não será permitido o uso de brincos, piercings ou qualquer outro acessório que ofereça riscos à integridade
física dos alunos durante os treinamentos e jogos. Cabelos longos devem estar devidamente presos.
8. O tênis deverá estar apropriado para a prática da modalidade escolhida.
9. Manter a ordem e higiene nos vestiários e banheiros.
10. Zelar pelo local de treino e materiais de treinamento.
11. Não será permitida a permanência dos alunos no local após o término da aula.
12. Apresentar suas notas escolares quando solicitadas pelo professor.
13. Os atletas, pais e acompanhantes não poderão permanecer nas dependências das Escolinhas sem o uso de
camisa.
14. Os alunos poderão ser convocados para jogar em torneios internos ou externos (dentro ou fora da cidade).
15. Pedimos aos pais ou responsáveis que não deixem seus filhos esperando em frente ao ginásio após o término
das aulas.
16. Não será permitida a utilização do telefone da SMELC para pedir aos pais que busquem na “Escolinha”.
17. Os alunos também são responsáveis pela LIMPEZA do ginásio e outras praças esportivas.

LEMBRE-SE LUGAR DE LIXO É NA LIXEIRA: JOGUE

LIMPO!

