
 

 

 

AESESB - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA SESB 

Clube dos Bancários 
  Departamento Esportivo/Futebol 

 

Informações aos Pais e normas a serem cumpridas pelos 

alunos 

 

1º) Objetivo da Escolinha: 

Desenvolver através da prática esportivas as qualidades 

nos aspectos, técnico, moral e social, dando seqüência à 

educação familiar, em busca de uma vida sadia no lazer 

e esporte; 

 

2º) Da matrícula: 

No ato da matrícula, além dos documentos necessários à 

inscrição na Federação Goiana de Futebol, o aluno 

deverá apresentar atestado médico, confirmando e 

permitindo a prática esportiva; a matricula devera ser 

renovada  e paga a cada ano.  

 

3º) Presença às aulas: 

Os alunos estarão sendo observados, para um controle 

de seu aproveitamento técnico das equipes de base. 

Assim, deve estar presente antes do início das aulas, não 

sendo permitida sua presença depois de iniciada a 

mesma; 

 

4º) Uniforme: 

Para participar da aula de qualquer modalidade esportiva 

é obrigatório o uso do uniforme adotado pelo 

Departamento para referida atividade, apresentar a 

carteirinha em dia com as mensalidades; 

 

5º) Disciplina: O aluno deverá: 

a) Ter bom comportamento em qualquer dependência do 

Clube; 

b) Respeitar os Diretores, Professores, Funcionários e 

Colegas; 

c) Zelar pelo Patrimônio do Clube; 

d) O aluno que não tiver bom comportamento, será 

comunicado aos pais e, no caso de reincidência será 

advertido, podendo ter a matrícula cancelada, sem 

devolução de valores já pagos; 

 

6º) Interferência dos Pais ou qualquer pessoa: 

Durante as aulas não é permitido aos pais ou qualquer 

outra pessoa, interferir no trabalho do instrutor, nem 

adentrar ao alambrado. Caso tenha alguma reclamação, 

deve a mesma ser dirigida ao Coordenador de Turno, 

Matutino ou Vespertino, que normalmente estará 

presente nas aulas e tomará as providências cabíveis. 

Qualquer caso pessoal ou particular deve ser tratado 

após o término da aula, e será resolvido em local diverso 

dos campos de futebol; 

a) Qualquer reclamação deverá ser feita diretamente à 

Administração. 

b) Em caso de convocação para jogos, os critérios de 

convocação serão adotados exclusivamente pelo 

técnico, cabendo a este avaliar as condições físicas e 

de desempenho do aluno. 

 

7º) Seguro: 

O aluno acidentado durante a aula ou em competição, terá um 

seguro de R$ 100,00 (cem reais), para o atendimento de 

emergência em clínica conveniada com a Associação. O que 

exceder dessa importância é de responsabilidade dos pais ou 

responsáveis. Os pais que tiverem seguro/saúde deverá no ato 

da matrícula, fazer o devido registro; 

 

8º) Cancelamento de aulas: 

O Coordenador e os Coordenadores de Turno reservam-se o 

direito de cancelar aulas nos dias de chuva, após vistoria dos 

campos, para preservar a integridade física dos alunos e do 

campo; 

 

9º) Cancelamento de Matrículas: 

Pode ser feito pelo pai ou responsável o cancelamento da 

matrícula, desde que o aluno esteja em dias com suas 

mensalidades.  

 

10º) Mudança de horário e turma: 

Só poderá ser feita na Secretaria, dependendo da 

disponibilidade de vaga; 

 

11º) Mensalidades Cobradas: 

No total de 12 (doze), compreendendo os meses de janeiro a 

dezembro, vencíveis todo dia 01 de cada mês e com tolerância 

de 10 (dez) dias, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para não 

sócios e, R$ 50,00 (cinquenta reais ) aos sócios do Clube, sendo 

cobrada multa de 2% (dois por cento) ao mês em caso de atraso 

do pagamento da mensalidade. O aluno que por qualquer 

motivo não tenha freqüentado as aulas, a mensalidade do 

referido mês deverá ser paga normalmente. 

 

12º) Liberação: 

O aluno que estiver federado, para obter sua liberação junto à 

FGF, deverá pagar uma taxa, valor este estipulado pelo clube, 

para cobrir despesas referente à inscrição e liberação. 

 

13º) Endereço: 

O aluno deve manter o endereço e o telefone atualizados. 

 

 

14º)Aluno: 

  

Turma:     

 

Horário:                                                                    

 

DATA: __________/_______________/______________ 

 

Ciente: 

 

Pais ou responsável: _________________________________ 


