Escolinhas
Esportivas
2022

ORIENTAÇÕES GERAIS
· As escolinhas esportivas atendem, exclusivamente, aos
alunos do Colégio Imaculado. Apenas nas modalidades
Natação e Hidroginástica, as atividades são oferecidas a
alunos
e
ex-alunos
do
Colégio
Imaculado,
pais/responsáveis de alunos regularmente matriculados, e
alunos da Academia Santa Gertrudes;
· O aluno passará a frequentar as escolinhas esportivas
quando estiver devidamente matriculado;
· Os alunos da Natação e Hidroginástica deverão atender
às orientações para o retorno das atividades aquáticas
(documento à parte);
· A inscrição será por ordem de chegada, ou seja, a
matrícula dos(as) alunos(as) no ano anterior (2021) não
garante a matrícula para o ano de 2022. No entanto, se a
matrícula for realizada ainda no primeiro semestre, a vaga
estará garantida para o segundo semestre (observar
condições de pagamento abaixo);
· O aluno que não conseguir vaga para a Escolinha Esportiva
que deseja, ingressará para lista de espera.
Para realizar a inscrição, o responsável pelo aluno deverá
preencher um contrato de prestação de serviços
extracurriculares referente à escolinha esportiva, na
Coordenação de Esportes.
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PAGAMENTO
· O pagamento das mensalidades será através de boleto
(enviado mensalmente);
· OBS. Do primeiro para o segundo semestre do ano de
2022 não é necessário renovar a matrícula nas
modalidades esportivas, ou seja, o(a) aluno(a) estará
automaticamente matriculado de um semestre para o
outro;
· No caso de desistência na participação de qualquer
modalidade esportiva, os pais e/ou responsáveis deverão
comparecer presencialmente à Coordenação de Esportes
para realizar o cancelamento, até o dia 10 do mês do
cancelamento (data do vencimento). O cancelamento de
qualquer modalidade esportiva deve ser presencial,
mediante preenchimento e assinatura de distrato.

Valores

*OBS: Especificamente na Natação, o valor das mensalidades será
definido de acordo com a idade da criança no momento da matrícula.
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MATRÍCULAS ESPORTES
Datas: De 01 a 04/02/2022
Horários:
07h30 às 11h30 e 13h às 15h30 (segunda à quinta);
07h30 às 11h30 e 13h às 15h00 (sexta-feira).
Datas: De 07 a 10/02/2022
Horários:
07h30 às 11h30 e 13h às 15h30 (segunda à quinta);
07h30 às 11h30 e 13h às 15h00 (sexta-feira).
Local: Sala de Produção Textual
Atendimento por ordem de chegada;
Pegar ficha na recepção principal/ Portão A).
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INÍCIO DAS ATIVIDADES
Data:
07/02/2022

UNIFORMES
Ballet: collant e sapatilha

(Empresa: Maríntima / Silvia - Fone: 987162677)

Dança: fardamento da dança e sapatilha

(Empresa: Maríntima / Silvia - Fone: 987162677)

Natação: sunga/maiô e touca

(Empresa: Maríntima / Silvia - Fone: 987162677)

Esportes Coletivos: fardamento de Educação Física.
FORMAÇÃO DAS TURMAS E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES
·As turmas apenas serão formadas com o quantitativo mínimo
de alunos conforme a modalidade. Em caso de não formação
da turma, o aluno poderá ser transferido para outra
turma/modalidade (caso haja vaga) ou o pagamento poderá
ser ressarcido.
IMPORTANTE: O aluno que fizer uso de agressão física, ou termos
pejorativos, apresentar atitudes de desrespeito ou preconceito,
receberá uma advertência e, de acordo com a gravidade da
situação ou em caso de reincidência, será penalizado com o
afastamento temporário ou o desligamento definitivo da
Escolinha de Esportes;
·O aluno só estará autorizado a entrar no local da atividade com
a presença do professor responsável.
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ESPORTES INDIVIDUAIS
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ESPORTES COLETIVOS

06

ESPORTES COLETIVOS
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@colegioimaculadoolinda
/colegioimaculadooficial
/colegioimaculadocoraçãodemaria

