
QUADRO DE ATUALIZAçÕES 

PAGAMENTO 

Matricula R$   55,00 

Mensalidade R$ 110,00 

Carteira R$   17,00 

Total a pagar R$ 182,00 

 

ENDEREçO RESIDENCIAL (RUA/AV.) NUMERO COMPLEMENTO CEP 

BAIRRO CIDADE UF NATURALIDADE 

DATA NASCIMENTO 

/ / 
SEXO 

Masculino Feminino 

TELEFONE FIXO 

( )-| | | | |-| | | | 

CELULAR 

( )-| 9| | | | |-| | | | | 

NOME DO PAI NOME DA MÃE 

E-MAIL  / INSTAGRAM ATESTADO MÉDICO 

Validade: / / 
SITUAçÃO 

Sócio 

Ex-Aluno 

Não Sócio Sim Não 

DIAS DE AULA HORÁRIO INICIAL 
0 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

HORÁRIO FINAL VENC. BOLETO 

Dia 10 de cada mês 

MATRÍCULA 

R$ 55,00 

MENSALIDADE 

R$ 110,00 

CARTEIRA 

R$ 17,00 

DESCONTO MATRICULA 

% | R$ 

DESCONTO MENSALIDADE 

% | R$ 

BOLSA 
% Início:     / / Término:     / /  

COORDENADOR/PROFESSOR VISTO/ATENDENTE 

ObSERVAçÃO: 

   
 

FICHA CADASTRO DE ALUNOS 
 

INCLUSÃO   ALTERAçÃO   EXCLUSÃO 

 

MODALIDADE: 

TURNO:   MANHÃ  TARDE  NOITE PROFESSOR: 

NOME DO ALUNO CART. IDENTIDADE CPF 

 

 

 

 

 

 

 

  PREENCHIMENTO DO CLUBE  

 

 
 
 

 Data Data Data Data Data Documentos Obrigatórios 

INCLUSÃO / / / / / / / / / / • Atestado Médico 

• 01 foto 3x4 

• Copia Identidade 

• Comprovante Endereço 

ALTERAçÃO / / / / / / / / / / 

EXCLUSÃO / / / / / / / / / / 
 
 

DECLARO TER RECEBIDO O REGULAMENTO INTERNO PARA FREQUENTAR A ESCOLA DE ESPORTE NO 

CLUBE RECREATIVO MINEIRO, E ESTOU DE ACORDO COM AS NORMAS NELE CONTIDAS. 

 

Belo Horizonte, de de . 

 

Assinatura do aluno ou responsável:    

Nº INSCRIçÃO 

09:00 10:00 X 



Rua Grão Mogol, 197 – Carmo Sion – Cep 30310-010 – Belo Horizonte-MG 

Fone: 2111-7714 – e-mail: clube@cluberecreativo.com.br 

 

Clube Recreativo Mineiro 
 

 
REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA DE ESPORTES NO  

CLUBE RECREATIVO MINEIRO 
 
1 -  Matrícula 
A matrícula deverá ser feita na Central de Atendimento, através do preenchimento da ficha de 
inscrição/cadastro, de acordo com a disponibilidade comum dos dias e horários acordados com o professor 
e com todas as documentações exigidas.  
 

2 -  Pagamento 
O pagamento da matrícula e da 1ª mensalidade deverão ser feitos no ato do preenchimento da ficha de 
inscrição/cadastro, diretamente na Central de Atendimento do Clube. As demais mensalidades serão 
enviadas pelo correio via boleto bancário com o vencimento até dia 10 do mês subsequente. O não 
pagamento ocorrerá o bloqueio na entrada do Clube.  
 

3 -  Acesso ao Clube 
O acesso ao Clube se dará pela portaria principal, após apresentação da carteira de sócio ou de aluno não 
sócio e/ou biometria. O não sócio permanecerá no Clube exclusivamente para as aulas,  não podendo 
usufruir das dependências do Clube para outros fins. 
 

3 -  Uniforme 
É pré-requisito para a utilização das modalidades esportivas, o uso do uniforme correto: 
 

4 -  Do Material do Aluno 
Cada aluno é responsável pela conservação do material, bem como outros acessórios próprios da sua  
modalidade. O Clube não se responsabiliza pelo material esquecido pelo aluno. 
 

5 -  Distribuição das turmas 
O Clube tem total autonomia para reservar horários por idade, nível técnico dos alunos, número  
mínimo de alunos, sexo, ou outro item de classificação que julgar pertinente. 
 

6- Pré requisitos  
I . No ato da matrícula é obrigatória a entrega de atestado médico recente; 
II. O aluno deverá renovar, anualmente, e entregar o atestado médico na central de atendimento do Clube; 
III. Será vedada a prática da atividade prevista neste Regulamento, sem qualquer tipo de ressarcimento, ao  
aluno que deixar de cumprir os itens I e II. 
- Preencher corretamente a ficha de inscrição/cadastro e aceitar as normas do Clube. 
 

7- CANCELAMENTO  (ATENÇÃO) 

O cancelamento da matricula deverá ocorrer por escrito via formulário requisitado na central de 
atendimento do clube ou por e-mail (clube@cluberecreativo.com.br). O não pedido do cancelamento, acarretará 
em cobranças das mensalidades futuras, ficando o aluno como inadimplente e impedido de nova 
matrícula na escola. 
 

8 -Disposições Finais 
I. O Clube não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais. As bolsas, mochilas, carteiras, celulares e  
qualquer outro objeto devem ser obrigatoriamente guardados de acordo com os espaços cedidos pelas 
modalidades. É proibido deixar objetos de valor com as crianças.  
II. Os professores não estão autorizados a guardar e não são responsáveis por qualquer objeto que não seja 
para utilização nas atividades. 
III. Não é permitido provocar situações que perturbem ou desviem a atenção dos alunos e professores.  
Discussões, algazarras e brincadeiras que prejudiquem o próximo, estão terminantemente proibidas. 
IV. Todos os alunos devem zelar pelo espaço, materiais da aula e equipamentos. 
 
Belo Horizonte, _______ de _________________ de _________. ____________________________ 

Assinatura/Visto Aluno 

mailto:clube@cluberecreativo.com.br
mailto:clube@cluberecreativo.com.br


CLUBE RECREATIVO MINEIRO 
 
 
 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA FREQUENTAR AS ESCOLAS DE 
ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO MINEIRO 

 
 
 
 

A  
ESCOLA DO CLUBE RECREATIVO MINEIRO 

 

Eu, (_____________________________________________________________________)  
(Nome completo do aluno e /ou responsável) 

 

 

Nº CPF: _____________________ Nº CART. IDENT. _________________________ 
 
 
 

Declaro estar em perfeitas condições físicas e de saúde, bem como meus dependentes 

matriculados nas Escolas de Esportes do Clube, e que, estou ciente sobre a existência, extensão 

e perigos da pandemia de COVID-19, bem como dos riscos de contaminação a que estarei 

exposto enquanto praticar as atividades nas dependências do Clube, isentando o Clube de 

qualquer ônus ou responsabilidade em decorrência deste risco, que declaro estar assumindo 

formalmente e consciente, de acordo com as orientações da portaria SMSA-BH nº 312/2020 e 

decreto nº 17361 de 22 de maio de 2020. 
 
O cumprimento das diretrizes do Clube para evitar a disseminação da Covid-19 constitui 

obrigação de todos os associados/alunos, e o desrespeito às normas será considerado falta 

disciplinar punível nos termos do Estatuto Social, inclusive com a possibilidade de pena de 

suspensão preventiva, impedindo o acesso e a frequência, por prazo determinado, às 

instalações do Clube. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, ______ de ____________________ 2021. 
 
 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno e/ou Responsável (se menor de idade)  
 
 
 
 
 
OBS.: Enviar o documento acima, preenchido, preferencialmente no corpo do próprio e-mail e/ou como anexo 

e-mail: clube@cluberecreativo.com.br  
Em caso de dificuldade, o mesmo poderá ser retirado, preenchido, impresso e entregue na portaria do Clube. 

 
 
 

Rua Grão Mogol, 197 – Carmo Sion – Cep: 30310-010 – Belo Horizonte/MG - Fone: (31) 2111-7700 / (31) 2111-7715 
Site: www.cluberecreativo.com.br / E-mail: clube@cluberecreativo.com.br 


