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 Quando  da  matrícula  para  qualquer  Oficina,  o  aluno/responsável  estará  automaticamente  ciente 
 das regras abaixo: 

 1. Respeitar os horários de início e término de suas aulas. O aluno terá 10 minutos de 
 tolerância para entrar em sala, a partir do horário de início das aulas; 
 2.  Os  responsáveis,  deverão  estar  10  minutos  antes  do  término  das  aulas  nos  pólos,  para 

 acompanhar a saída de alunos menores de idade; 
 3.  Se  acontecer  do  responsável  se  atrasar  na  saída  da  aula,  será  preenchida  uma  notificação  de 

 atraso  que  deverá  ser  assinada  pelo  responsável,  e  se  ocorrer  mais  de  3  notificações  de 
 atraso,  o  Conselho  Tutelar  será  notificado,  assim  como  a  Guarda  Municipal,  que  ficará 
 responsável pelo menor até o responsável se apresentar; 

 4.  Os  responsáveis  legais  de  alunos  menores  de  idade,  cujo  retorno  para  casa  ocorra  sem  um 
 acompanhante  responsável,  deverão  assinar  um  termo  de  autorização  de  saída  para  o 
 mesmo. 

 5. São tolerados 25% de faltas do total de aulas do mês, o aluno que exceder este limite 
 perderá  a  vaga.  As  faltas  só  serão  abonadas  mediante  apresentação  de  atestado  médico  que 

 deve ser entregue na secretaria do polo em até 10 dias após a referida falta; 
 6.  Não  é  permitida  a  permanência  de  terceiros  nos  locais  de  aula.  O  acesso  é  somente  para 

 alunos regularmente matriculados; 
 7.  Providenciar  e  portar  nas  aulas  seu  próprio  material  de  uso  da  oficina,  ex:  violão,  viola,  tintas, 

 telas, pincéis, sapatilhas, etc; 
 8.  Os  alunos  devem  trazer  suas  próprias  garrafinhas  de  água,  não  serão  distribuídos  copos 

 descartáveis pelo polo cultural; 
 9.  Cuidar  bem  do  patrimônio  municipal,  tais  como:  instrumentos  musicais,  mesas,  cadeiras, 

 estantes de partitura, cavaletes, espelhos, linóleo, etc; 
 10.  Para  o  respeito  mútuo  e  bom  andamento  das  aulas  NÃO  serão  toleradas  nas  salas  e  demais 

 dependências  dos  centros  culturais  qualquer  atitude  que  possa  danificar  o  prédio  e/ou 
 material público assim como perturbem o bom andamento das atividades realizadas no polo; 

 11.  UNIFORME:  verifique  se  o  uso  é  obrigatório  em  sua  modalidade.  Para  as  aulas  de  ballet  o 
 uniforme  é  de  extrema  importância,  não  somente  pela  questão  estética,  mas  também  por 
 questões  disciplinares,  portanto  o  uso  é  obrigatório  para  o  professor  e  para  o  aluno.  Para  as 
 aulas  de  Dança  e  Teatro  as  roupas  devem  ser  leves  e  flexíveis  devido  às  atividades  em  sala, 
 lembrando  que  as  aulas  de  expressão  corporal  ocorrem  muitas  vezes  no  chão,  portanto, 
 calças jeans, roupas muito curtas e decotadas não serão permitidas nestas aulas. 

 12.  CABELOS:  no  ballet  clássico  é  fundamental  o  uso  de  cabelos  presos  em  coque.  Não  é 
 aceitável  que  os  cabelos  interfiram  na  visão  e  por  consequência  na  qualidade  dos 
 movimentos.  Homens  de  cabelos  compridos  devem  prendê-los  ou  usar  faixas  protetoras. 
 Para aulas de Jazz e Teatro é permitido "rabo de cavalo". 
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 13.  JÓIAS/  ACESSÓRIOS:  nas  aulas  de  Teatro  e  Dança  (  de  qualquer  modalidade)  não  são 
 permitidos  acessórios  como:  brincos,  anéis,  pulseiras,  colares  ou  correntes.  Caso  o  aluno 
 faça  uso  desses  pertences,  não  os  utilize  nas  aulas,  para  que  os  mesmo  não  os  machuquem 
 durante  seu  processo  de  aprendizagem  e  não  machuquem  seus  colegas  de  turma.  Os 
 professores e funcionários dos polos não se responsabilizam por perda destes acessórios. 

 14.  O  uso  de  celulares  e/ou  qualquer  dispositivo  eletrônico  só  serão  permitidos  durante  as  aulas, 
 mediante autorização do professor; 

 15.  Na  ocasião  de  apresentações  e/ou  exposições/mostras  promovidas  pelas  oficinas  culturais 
 da  Secretaria  de  Cultura,  cada  aluno  providenciará  e  arcará  com  as  despesas  de  seu  material 
 pessoal, figurino, lanche e transporte até o local da apresentação; 

 16.  Para  efetuar  a  rematrícula  na  modalidade  cursada  os  alunos  e  responsáveis  deverão  estar 
 atentos  às  datas  que  forem  divulgadas.  Os  alunos/responsáveis  que  não  efetuarem  sua 
 rematrícula  no  prazo  estipulado  perderão  automaticamente  a  vaga  no  seu  curso  para  o  ano 
 seguinte. Mais informações nas secretarias de cada pólo; 

 17.  Para  sugestões,  elogios,  solicitações  diversas  ou  reclamações,  o  aluno  deverá  procurar  o 
 atendimento da secretaria; 

 18.  O  aluno  matriculado  (ou  seu  responsável)  está  ciente  e  autoriza  o  direito  de  uso  de  imagem 
 para  veiculação  publicitária  institucional,  em  caráter  gratuito,  para  confecção  de  quaisquer 
 mídias  que  se  façam  necessárias  criadas  pela  Prefeitura  de  Indaiatuba,  estabelecida  na  Av. 
 Engº.  Fábio  Roberto  Barnabé,  nº  2800,  na  cidade  de  Indaiatuba,  estado  de  SP.  Esta  cessão  é 
 feita  em  caráter  gratuito,  sem  nenhuma  restrição,  e  permite  à  Prefeitura  o  uso  das  imagens 
 durante  todo  o  período  em  que  materiais  publicitários  supra-referidos  permanecerem  em 
 distribuição e/ou mídia; 

 19.  É  responsabilidade  do  aluno/responsável  manter  os  dados  da  ficha  de  inscrição  sempre 
 atualizados; 

 20.  A  solicitação  de  alteração/transferência  de  horário/turma  está  sujeita  à  disponibilidade  de 
 vagas, e deverá ser feita na secretaria do pólo em que cursa a modalidade; 

 21.  Em  caso  de  desistência  favor  comunicar  o  quanto  antes  a  secretaria  do  Polo  em  que  está 
 matriculado; 

 22.  Quaisquer  situações  não  citadas  neste  documento  serão  analisadas  e  conduzidas  pela 
 Coordenação. 

 As oficinas são de cunho sócio-cultural e têm por objetivo iniciar o interesse pela 
 arte. As oficinas estimulam os sentidos, a criatividade, a convivência e o 

 conhecimento artístico. Almeja-se, sobretudo, contribuir para a formação de 
 pessoas e cidadãos. 


