HORÁRIO ANGLO
Termo de compromisso
Com o objetivo de promover o esporte no ambiente escolar, o Anglo-Brasileiro, através do
Departamento de Educação Física, oferece os projetos Kids in Sports, aos alunos do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, e Horário Anglo, aos alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental - Anos Finais ao 2º ano do Ensino Médio. Estes projetos têm como
objetivo principal ampliar os horizontes da proposta educativa de integração, socialização e
formação dos nossos jovens através da prática esportiva.
Para o Ensino Fundamental - Anos finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, são oferecidos vôlei,
handebol, basquete e futsal, visando, inclusive, à participação dos alunos em torneios
escolares, representando o Colégio. As aulas são realizadas no período da tarde, após o
horário regular de aula.
Alguns sábados são utilizados para treinamentos das equipes que participam dos torneios e
festivais esportivos. Nessas ocasiões, os alunos que compõem as equipes serão convidados
para amistosos ou atividades que visam ao desenvolvimento técnico e tático.
Para que as atividades sejam realizadas de modo eficiente e sem intercorrências, o Anglo
gostaria de firmar alguns combinados e compromissos com as famílias. O documento que
você – pai, mãe ou responsável – tem em mãos descreve normas e procedimentos referentes
ao comportamento e à conduta dos alunos durante as atividades esportivas. Nele são
apresentadas, ainda, as ações disciplinares previstas. Pedimos que todos estejam atentos e
sigam as regras, a fim de proporcionar o bem-estar dos participantes e colaborar com a
organização dos pais/responsáveis, alunos e da equipe técnica. Esperamos que todos se
sintam acolhidos e, desde já, agradecemos pela colaboração.
Quadro de horários
MODALIDADE

DIAS

HORÁRIO

PROFESSORES
ENIARA

LOCAL

VÔLEI - ANOS FINAIS
(6º E 7º)
FUTSAL - ANOS FINAIS
(6º 7º)
BASQUETE - ANOS FINAIS
(6º 7º)
VÔLEI - ANOS FINAIS E EM
(8º AO 2º EM)

SEGUNDA E
QUARTA
SEGUNDA E
QUARTA
SEGUNDA E
QUARTA
TERÇA

SEG - 15h às 16h
QUA - 16h às 17h
SEG - 16h às 17h
QUA - 17h às 18h
SEG - 17h às 18h
QUA - 15h às 16h
16h às 18h

BASQUETE - ANOS FINAIS E
EM (8º AO 2º EM)

QUINTA

16h às 18h

ALCYR

GINÁSIO DE
ESPORTES

FUTSAL - ANOS FINAIS E EM
(8º AO 2º EM)
HANDEBOL - ANOS FINAIS E
EM (6º AO 2º EM)

SEXTA

15h às 17h

MARIVALDO/ALCYR

SEXTA

14h às 15h

MARIVALDO

GINÁSIO DE
ESPORTES
GINÁSIO DE
ESPORTES

MARIVALDO
ALCYR
ALCYR

GINÁSIO DE
ESPORTES
GINÁSIO DE
ESPORTES
GINÁSIO DE
ESPORTES
GINÁSIO DE
ESPORTES

Inscrições e participação
1. Para o Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio, inscritos no Horário Anglo, não
ocorrerá cobrança de inscrição nem mensalidade. No entanto, quando o aluno for

convocado a participar das equipes que representam o Colégio em torneios e festivais
esportivos, poderá haver cobrança de taxa de inscrição nas competições.
2. O aluno inscrito deverá permanecer no pátio de entrada aguardando o início dos
treinamentos da modalidade escolhida. A presença no Ginásio de Esportes só será permitida
aos alunos da modalidade cujas aulas estiverem acontecendo no momento.
3. O aluno tem o direito de se inscrever em qualquer modalidade que o interesse, podendo
participar de todas elas. No entanto, é importante se responsabilizar pela assiduidade. Uma
vez inscrito, deverá assumir compromisso com os treinamentos. A ausência nos treinos ou
jogos deverá ser justificada com atestado médico ou comunicado/certificado de participação
em eventos esportivos ou acadêmicos (projetos do Colégio ou atividades externas).
4. O aluno do Horário Anglo que tiver mais de 3 (três) faltas consecutivas não-justificadas
não poderá continuar participando das atividades, assim como, durante o ano letivo, aquele
que exceder 6 (seis) faltas intercaladas, tanto nos treinamentos, quanto nas competições
esportivas, também perderá a vaga no projeto.
5. Os alunos inscritos no Horário Anglo estarão concorrendo a Bolsa Atleta, que garante uma
bolsa de estudos parcial, com desconto de 20% na mensalidade escolar, válida para o ano
seguinte ao da execução das atividades. Para conquistar a bonificação, os alunos devem
atender aos seguintes critérios: presença mínima de 80% no Horário Anglo; participação em
100% das atividades esportivas promovidas pelo Colégio; relação solidária com colegas,
professores e funcionários; e postura respeitosa perante as normas do Regimento Escolar.

Convocação
1. A convocação dos alunos inscritos no Horário Anglo para participação nos torneios e
festivais esportivos será feita por meio das observações feitas pelos professores, levando-se
em conta critérios técnicos, critérios táticos e critérios comportamentais.
Critérios Técnicos: é observado o desenvolvimento das habilidades e fundamentos para cada
modalidade durante os treinamentos.
Critérios táticos: são observadas a execução e a organização dos esquemas de jogo a que os
alunos são submetidos durante os treinamentos.
Critérios Comportamentais: são
treinamentos.

observadas as

relações

interpessoais

durante os

2. Ressaltamos que, como descrito no item “Inscrição e participação”, a assiduidade também
é um dos critérios determinantes para a convocação.
3. O aluno deverá assumir o compromisso de participar das competições sempre que for
convocado. Caso não possa participar, a justificativa deve ser apresentada através de
atestado médico ou comunicado assinado pelos pais ou responsáveis.

Número de alunos

1. As equipes serão formadas com quantidade mínima de 10 (dez) e máxima de 14
(catorze) alunos.
2. Os alunos participarão das categorias mirim, infantil, infanto e juvenil. Exemplos: alunos
nascidos em 2006/2007 fazem parte da categoria mirim, não podendo jogar categorias
inferiores ao seu ano de nascimento. No entanto, poderão participar por solicitação do
professor e concordância do responsável de uma categoria superior, ou seja, infantil
(2005/2004).

Atrasos
1. A tolerância aos atrasos para as atividades esportivas é de dez (10) minutos, no início das
aulas. Após o prazo de tolerância, não será permitida a participação do aluno na atividade,
salvo justificativa junto à Coordenação do Departamento de Educação Física.

Uniformes de treino e jogo
1. Para que os alunos do Horário Anglo sejam facilmente identificados pela equipe técnica,
eles deverão estar uniformizados.
2. O Colégio disponibilizará uniformes para as competições. Entretanto, os meiões são
individuais e devem ser adquiridos pelos pais e responsáveis.

Pais/Responsáveis
1. Não é permitido aos pais e responsáveis acompanhar os treinamentos. Quando
chegarem ao Colégio antes do final do treino, os pais deverão aguardar seus filhos
no pátio da entrada. Caso queiram conhecer ou conversar com a coordenação de
Educação Física ou com os professores, por favor, solicitem na nossa Secretaria um
horário para o encontro. Ficaremos muito felizes em recebê-los.

Ciente das condições acima listadas, autorizo o menor ________________________________
a participar do PROJETO HORÁRIO ANGLO.
Salvador, _____ de _______________ de 201___.

__________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

