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COLÉGIO GUILHERME DUMONT VILLARES 

Morumbi                                               São Paulo 

Departamento de Educação Física, Esporte e Lazer 

TREINOS ESPORTIVOS ELETIVOS  

REGULAMENTO GERAL 

I – Das Finalidades 

Este documento tem como finalidade estabelecer normas, 

procedimentos e rotinas operacionais adotados pelo Colégio Guilherme 

Dumont Villares com vistas à organização e bom aproveitamento dos 

Treinos Esportivos Eletivos. 

O presente Regulamento Geral incorpora-se, em caráter regulamentar 

legal, ao Regimento Interno desta Instituição sendo, portanto, parte 

integrante do mesmo, revogadas quaisquer disposições em contrário. 

Artigo 1º - É direito de todos os alunos, regularmente matriculados a partir do 1º 

ano do Ensino Fundamental I até a 3ª série do Ensino Médio, participarem dos 

Treinos Esportivos Eletivos oferecidos pelo Colégio Guilherme Dumont Villares. 

Artigo 2º - Os Treinos Esportivos Eletivos compõem a Matriz Curricular Eletiva do 

Colégio na área de Educação Física, Desporto e Lazer e têm o Departamento de 

Educação Física como seu órgão diretivo. 

Artigo 3º - As atividades esportivas se constituem no exercício de práticas 

sistemáticas que visam oferecer a oportunidade aos alunos para desenvolverem 

suas capacidades físicas e habilidades cinestésicas específicas das seguintes 

modalidades: Basquetebol, Futsal, Ginástica (Artística, de Trampolim e Geral) e 

Voleibol. 

Artigo 4º - Os Cursos Eletivos oferecidos pelo Colégio Guilherme Dumont 

Villares não incluem pagamento adicional mensal. Para frequentar as Disciplinas 
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ou Curso Eletivo de seu interesse, o estudante deve fazer sua opção e 

responsabilizar-se, no ato da inscrição pelo pagamento da Taxa de Inscrição 

que será quitada via boleto bancário.  

Artigo 5º - No caso de eventual cancelamento do(s) curso(s) escolhido(s), o 

mesmo deve ser feito através de e-mail à tesouraria@gdv.com.br.  

Os Objetivos dos Treinos Esportivos Eletivos são: 

a-) Dominar as técnicas e táticas da modalidade de opção do estudante, 

fortalecendo o desenvolvimento de habilidades e competências implícitas na 

prática desportiva e nos jogos cooperativos. 

b-) Promover o intercâmbio sócio desportivo das equipes, através de eventos 

esportivos, estreitando os laços afetivos entre os estudantes-atletas, tendo o 

esporte como elemento fundamental de integração. 

c-) Fortalecer e estimular o gosto pela prática desportiva, desenvolvendo o 

espírito  de cooperação e valorizando o empenho dos participantes. 

d-) Fortalecer a autoestima, o respeito às limitações, o espírito coletivo de 

superação frente às dificuldades.  

 

e-) Promover o respeito aos adversários, o trabalho em equipe e o jogo limpo  
(fair play). 

 

f-) Reconhecer e compreender a importância dos diferentes nutrientes na 

produção de energia para atividade física motora, levando o estudante a 

ingestão de alimentos saudáveis. 
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II – Dos Horários, Locais e Realização 
 
 
Artigo 7º - Os Treinos Esportivos Eletivos do Colégio Guilherme Dumont Villares 

serão realizados nas dependências esportivas do Colégio, nos horários e dias 

estabelecidos para cada uma das modalidades e categorias referentes ao ano 

letivo vigente. 

 
Parágrafo 1º - Os treinos serão realizados na Unidade I. A entrada dos 

estudantes será feita, exclusivamente, pelo portão nº 3, lateral à quadra.  

 

Parágrafo 2º - Após as aulas do período normal, é vedado ao estudante a 

permanência na escola aguardando o horário de treino. 

Não será permitido aos estudantes, que não estão no horário de seu treino 

esportivo eletivo, permanecerem nas quadras ou nas demais dependências da 

escola, sob pena de advertência ou suspensão. 

 
Parágrafo 3º - Em hipótese alguma, será permitida a presença de estudantes, 

pais ou responsáveis nas quadras poliesportivas sem a autorização da 

Coordenação de Educação Física, Esporte e Lazer. 

 
Parágrafo 4º - Durante o horário de aula, é vedada a permanência de pais ou 

responsáveis nos locais de realização das atividades. Caso haja necessidade da 

permanência na escola, o mesmo poderá aguardar na recepção. 

 
Parágrafo 5º - Os estudantes deverão chegar aos treinos esportivos eletivos 10 

minutos antes do horário marcado para o início das atividades.   

 
Observação: A tolerância será de apenas 10 minutos após o horário de início da 
aula. 
 
Encerrados os treinos esportivos eletivos, dar-se-á um prazo de, no máximo, 15 
minutos para retirada dos alunos do Colégio. 
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Parágrafo 6º - No caso do Ginásio Poliesportivo estar em uso para atender 

outros eventos esportivos ou culturais, o Colégio se reserva o direito de cancelar 

ou remanejar os treinos esportivos eletivos e culturais.  

 
Parágrafo 7º - No caso de o professor necessitar de um treino extra, em outro 

dia e horário, que não seja o habitual, os estudantes serão previamente 

comunicados através de convocação. 

 
III – Da Participação 
 
 
Artigo 8º - Poderão participar dos “Treinos Esportivos Eletivos do Colégio 

Guilherme Dumont Villares”, todos os estudantes que satisfaçam as exigências 

da modalidade, categoria conforme o ano de nascimento e escolaridade. 

 

Parágrafo 1º - O prazo de inscrição para participação nos treinos esportivos 

eletivos será até 08/02/2019. A entrega da ficha de inscrição após essa data, 

acarretará na inserção do estudante em uma lista de espera. 

 
Parágrafo 2º - Ao inscrever-se na modalidade escolhida, o estudante poderá 

migrar para uma outra modalidade apenas uma vez durante o ano, sendo esta no 

início do 2º semestre. 

 
Parágrafo 3º - O estudante que apresentar mais de 3 notas inferiores à média 

exigida (6,0), terá sua permanência na disciplina eletiva analisada pela 

Orientação Educacional.  

 

Parágrafo 4º - O professor tem total autonomia para convocar ou escolher quais 

os estudantes que representarão o colégio, em eventos esportivos intercolegiais, 

usando como critério as habilidades e competências que julgar necessárias para 

o campeonato, garantindo a avaliação dos seguintes aspectos: 
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a) Frequência nas aulas 
b) Acervo motor referente ao desporto 
c) Nível técnico e consciência tática 
d) Disciplina 
e) Trabalho em grupo 

 
Parágrafo 5º - Não é permitido mascar chicletes e consumir alimentos dentro das 

quadras poliesportivas. 

 
Parágrafo 6º - Atitudes de indisciplina, contrárias à ética esportiva ou a falta de 

respeito com quaisquer pessoas (direção de ensino, orientação educacional, 

coordenadores de área, professores, auxiliares de bloco e funcionários), podem 

acarretar em suspensão ou desligamento do estudante da atividade esportiva 

eletiva. O estudante deverá ter conduta disciplinar compatível com as normas do 

colégio. 

 
Parágrafo 7º - Os estudantes devem permanecer no tempo integral das aulas, 

não sendo permitida a retirada do mesmo antes do seu término. Fica a critério da 

Direção Geral ou de Ensino a exclusão ou inclusão definitiva ou temporária dos 

estudantes que não atendam às normas e regimento interno. 

 
Parágrafo 8º - Nos finais de semana, o transporte para os jogos é de total 

responsabilidade da família. 

 

IV – Das Modalidades Esportivas 

 

São oferecidas as seguintes modalidades: 
 
a) Basquetebol 
b) Futsal 
c) Ginástica Artística 
d) Ginástica de Trampolim 
e) Ginástica Geral 
f) Voleibol  
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V – Do Uniforme 

Artigo 9º - A participação dos estudantes nos treinos esportivos só será permitida 

com a apresentação do mesmo devidamente uniformizado. 

 
Artigo 10º - Será obrigatório o uso do uniforme de treino durante as aulas e estes 

serão oferecidos pelo Colégio, exceto o uniforme de Ginástica (collant) que 

deverá ser comprado pela família através de encomenda feita pela Professora 

Rose Cerqueira.  

 

Parágrafo 1º - Além do uniforme de treino, o estudante deverá usar calçado 

adequado para cada esporte e meias. Para as meninas, é obrigatório estar com 

os cabelos presos. Os acessórios esportivos obrigatórios de cada modalidade 

são de responsabilidade da família e a compra dos mesmos deve ser 

providenciada até 11/03/2019. 

 Futsal: caneleiras e meião branco. 

 Voleibol: joelheiras. 

Parágrafo 2º - É proibido customizar o uniforme de treino esportivo eletivo. 

Parágrafo 3º - Ressaltamos que a prática esportiva em questão não prevê o 

porte de aparelhos eletrônicos e/ou objetos de valor em geral (tais como, mas 

não se limitando a relógio, jóias, I-phone, I-pod, celulares etc.), de modo que 

pedimos que  não os  tragam nessas ocasiões, uma vez que a instituição de 

ensino não se responsabiliza pela guarda e segurança destes objetos. 

 

Parágrafo 4º - O estudante que não trouxer ATESTADO MÉDICO está 

impedido de participar dos treinos eletivos, pois caracteriza que os mesmos não 

estão aptos à prática de atividades físicas no referido ano letivo. 


