
 
 

EQUIPE DE TREINAMENTO DE FUTSAL 2022 
      

REGULAMENTO 
 

 
A Equipe de Treinamento de Futsal oferecerá uma bolsa de até 30% de desconto na anuidade regular de 2022, conforme o desempenho, 
aos alunos que forem aprovados em treinamentos avaliatórios de futsal, aplicadas pelos professores indicados pelo colégio, representando 
assim, a Seleção do Colégio Dominante de Futsal em treinos e jogos.  
 
Poderão participar os alunos, devidamente matriculados na rede pública ou privada de ensino, conforme as categorias abaixo, que não sejam, 
nem tenham sido federados por instituições de futsal ou futebol de campo nos últimos dois anos. 
 
O desconto conquistado não será cumulativo com nenhum outro tipo de desconto. 
 
O ALUNO deverá fazer a inscrição em nossa Central do Aluno no website do colégio ou direto na secretaria. A mesma deverá ser assinada 
e entregue na secretaria do colégio no dia da avaliação. 
 
O resultado será enviado ao e-mail do responsável, cadastrado no ato da inscrição. O aluno aprovado, terá 7 (sete) dias após a publicação 
dos resultados para efetuar a matrícula para 2022. Após esse prazo, perderá o desconto.  
 

1. Dos Treinos e Jogos: 
 

- Os treinos terão duração de 1 hora e 15 minutos e serão realizados durante os dias letivos, conforme horários abaixo: 
 

TREINO SUB 10 TREINO SUB 12 TREINO SUB 14 TREINO SUB 16 

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA TERÇA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 

18H35 às 19H50 18H35 às 19H50 18H35 às 19H50 18H35 às 19H50 

 
Os horários poderão sofrer alterações. 
A turma poderá ser cancelada, caso não atinja um número mínimo de 10 alunos. 

 
- Terá como principal objetivo, promover o enriquecimento pessoal e humano, integrando praticantes da modalidade em regime de treino e 
competição, de modo a adquirir competências e aprendizagens, de forma a aprimorar a sua cultura técnico-tática; 
 
- O responsável assume o compromisso da presença do aluno aos treinos, jogos amistosos e campeonatos. Uma vez selecionado, sua 
participação é de fundamental importância para o desenvolvimento e trabalho em equipe; 
 
- Na ocorrência de jogos amistosos e campeonatos que necessitem do deslocamento da seleção, o Colégio Dominante, conforme 
disponibilidade, assume a responsabilidade pelo meio de transporte utilizado, única e exclusivamente para esse fim, não sendo permitida 
em hipótese alguma, a alteração no trajeto entre o Colégio Dominante e o local, previamente informado por meio de comunicação oficial; 
 
- O Colégio se responsabilizará pelo pagamento das taxas dos campeonatos estipulados à época, porém, caso o aluno não compareça ao 
jogo, sem justificativa/atestado, o mesmo arcará com o valor de R$ 40,00 por jogo, que será inserido no boleto da mensalidade escolar; 
 
- A renúncia ao direito de qualquer indenização, livre de quaisquer ônus ao colégio, autorizando o uso da imagem, voz e nome do aluno para 
fins exclusivos de divulgação do colégio e de suas atividades, podendo, para tanto, exibir, veicular, reproduzir ou divulgá-los junto à internet, 
mídias sociais, jornais e demais meios de comunicação, público ou privado;  
 
- Os treinos serão fechados ao público, ficando aberto, sempre o último treino do mês; 
 
- A Escola não se responsabiliza por perdas ou extravios de pertences pessoais de qualquer natureza, aconselhando ao aluno, não trazer 
objetos de valor tais como; celulares, carteiras, entre outros, de modo a minimizar riscos de perda. 
 

2. Do Uniforme: 
 
- É obrigatório e deverá ser adquirido da seguinte maneira:  

• Camiseta personalizada, vendida sob encomenda na secretaria do colégio; 
• Shorts preto, vendido em loja própria;  
• Meião preto e caneleiras, vendidos em lojas de esportes.  

- O mesmo é de uso individual do aluno e único para treinos e jogos, sendo que a falta do mesmo, impedirá a participação do aluno. 
 

3. Regras Gerais: 
 

Ao Aluno: 
 
- Ser assíduo e pontual, nos treinos e jogos, além da frequência nas aulas dos cursos regulares, bem como seu rendimento escolar, que 
deverá estar dentro da média estipulada pelo colégio; 
 
- Tratar com respeito, correção e lealdade seus colegas de equipe, técnico, árbitros, adversários e torcida, contribuindo para a harmonia e 
convivência nos treinos e jogos; 
 
- Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações esportivas, bem como do material de treino, fazendo uso correto dos mesmos. 



 
Ao Responsável: 
 
- Apoiar sempre, e acompanhar, na medida do possível, os filhos na atividade esportiva (treinos/jogos), mas sem os pressionar e sem interferir 
nas tarefas dos atletas, treinadores e dos árbitros, valorizando, acima de tudo, o esforço realizado e os progressos conquistados, reforçando 
sempre o respeito que os filhos devem ter perante às regras e o espírito esportivo; 
 
- Ter um comportamento respeitador e comedido em todos os momentos, procurando não discutir com os árbitros, treinadores,e pais (ou 
responsáveis) de outras crianças, promovendo um ambiente de convívio e de união entre todos e acima de tudo incentivar o grupo/equipe 
como um todo. 
 

4. Cancelamentos / Perda da Bolsa Atleta: 
 

- O responsável deverá comunicar, formalmente, à Secretaria do colégio, sobre a desistência do aluno, em continuar as atividades da seleção 
esportiva, no ano letivo de 2022, perdendo assim, a bolsa atleta conquistada, a partir do mês seguinte ao comunicado; 
 
- Os alunos poderão ser advertidos, suspensos ou excluídos, de acordo com os seguintes critérios:  

• Duas faltas sem justificativa nos treinos;  
• Uma falta sem justificativa em jogo amistoso ou de campeonato; 
• Não obedecer às regras gerais estabelecidas tanto ao aluno como ao seu responsável. 

 
- Os alunos que somarem três advertências perderão a bolsa atleta conquistada, a partir do mês seguinte ao ocorrido. 
- As faltas justificadas serão analisadas pelos representantes do colégio, podendo ou não serem acatadas. 
 
IMPORTANTE: Dependendo da gravidade da indisciplina, o aluno poderá ser suspenso ou excluído dos treinos a qualquer momento, 
mesmo que não tenha sido advertido anteriormente. Lembrando que, o aluno que se tornar atleta federado, perderá todos os 
benefícios do bolsa atleta. 
 
Considerações Finais: 

 
- O aluno selecionado terá que demonstrar comprometimento não só com a presença e participação nos treinos, bem como nos jogos 
competitivos. 
- Ao término do ano letivo de 2022, os atletas serão reavaliados e poderão continuar ou não a fazer parte da Equipe de Treinamento. 
 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Aluno(a): ............................................................................................................................................................................... 

Data de nascimento: ......../......../ ........ Local de nascimento: ............................................................................................. 

Endereço: ............................................................................................................................................................................ 

Bairro: ............................................................... CEP: ........................................ Cidade: .................................................. 

Ano/Série em 2021: ...................................... Escola de origem: ........................................................................................ 

 

Categoria:     (     ) SUB 10 (2012 e 2013)                       (     ) SUB 14 (2008 e 2009)      

          (     ) SUB 12 (2010 e 2011)                        (     ) SUB 16 (2006 e 2007) 

 
Autorizo o aluno acima identificado a participar dos treinos específicos voltados à formação da Seleção, que representará o Colégio 
Dominante, em torneios, festivais, jogos e competições (internas e externas).  
 
Declaro estar ciente e de acordo com as regras estabelecidas acima: 
 

 
_________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 

Nome: ...................................................................................................................................................................................  

Parentesco: ............................................. Data de nascimento: ......../......../ ........  

Tel. Residencial: .......................................... Comercial: .......................................... Celular: ............................................ 

E-mail: ................................................................................................................................................................................... 

 

São Paulo, ........... de ..................................... de 20...... 
 

 
 


