Código de Conduta do Programa de Esportes
Bem-vindo! Parabéns pela escolha de participar do Programa de Esportes do Sant’Anna International School! A partir
de agora você representa sua escola dentro e fora do esporte. Os atletas são vistos como exemplo de conduta e atitude
pela comunidade, outras instituições e também pelos outros alunos e, por isso, ao ingressar em nosso programa, você se
compromete com um código de conduta.
Dentre as habilidades desenvolvidas pelo esporte, com certeza a liderança é uma das mais latentes. Esperamos que você
compreenda que será visto como líder e dessa forma terá um papel importante para o sentimento de orgulho e pertencimento
de todos que estudam no colégio, ou que gostariam de estudar. Lembre-se que esse orgulho favorece o reconhecimento e
relevância de sua própria formação.
Ao participar de jogos e competições, queremos que busque a vitória com honra, demonstrando altos padrões de ética e
espírito esportivo. Sua atuação deverá ser embasada em cinco pilares: Respeito, Colaboração, Responsabilidade, Confiança
e Comprometimento.
Todo aluno do Programa de Esportes do Sant’Anna deve seguir algumas regras, tais como:
•
•
•
•

•

•
•

Todos os alunos/atletas que fazem parte de uma ou duas equipes deverão participar das sessões de treinamento;
Somente poderão participar da sessão de treinamento ou jogo, os alunos que frequentaram integralmente as aulas
do período escolar no dia do treino, ou jogo;
A postura e conduta do aluno nos intervalos entre treinos e aulas serão levados em consideração nas análises de
desempenho. É obrigação do aluno ter disciplina enquanto aguarda o início dos treinos e jogos na escola.
Poderão participar dos jogos somente os alunos que não tenham média cumulativa menor que 6 (seis), conforme
a série:
»» Middle School e Fundamental 2: em mais de três disciplinas até o momento dos jogos, ou das competições.
»» High School e Ensino Médio: em mais de duas disciplinas até o momento dos jogos, ou das competições;
Sobre as marcas referentes ao quadro de Responsabilidade:
»» Middle School e Fundamental 2: Somente alunos com até 5 (cinco) marcas no quadro de responsabilidades
poderão participar dos jogos. A partir da 6ª (sexta) marca, o aluno está fora dos jogos daquele mês.
»» High School e Ensino Médio: Poderão participar dos jogos alunos que ao término de um mês, não tiverem mais
que 10 (dez) marcas referentes ao quadro de responsabilidade. Se o(a) aluno(a) tiver mais de 10 (dez) marcas:
1º mês - Aluno(a) será suspenso(a) dos jogos; 2º mês - Aluno(a) será suspenso(a) dos treinos e dos jogos.
»» Em caso de advertência por escrito, o aluno deverá relatar ao professor/coordenador sobre o ocorrido e entrará
como mais uma marca no Quadro de Responsabilidade do mês.
Somente poderão participar dos jogos os alunos que participaram do último treino antes do jogo.
Para as modalidades compostas por equipes A e B, fica estabelecido que os alunos da equipe A que tiverem mais de
3 faltas consecutivas não justificadas serão automaticamente remanejados para a equipe B.

Responsabilidade do Atleta
•
•
•

Estar presente em todos os treinos – o aluno que se ausentar pode comprometer sua participação no programa,
além de afetar o desempenho da equipe, prejudicando a competitividade do time, especialmente em amistosos e
Torneios;
É esperado que o aluno esteja presente NO DIA e NO DIA SEGUINTE de um evento esportivo. Aqueles que ignorarem
tal expectativa comprometerão seu status no time;
Informar seu técnico sobre sua ausência. Alunos estarão dispensados em caso de lesão, doença, conflito com escola/
outro evento esportivo pré-determinado no calendário, emergência familiar, etc. O técnico pode pedir aviso por
escrito dos pais ou atestado médico;

•
•
•

Demonstrar postura positiva e respeitosa ao Coordenador de Educação Física, técnico, colegas de time, representantes
de outras escolas, torcida, oponentes e árbitros;
Devolver uniformes ou equipamentos da escola que estiverem sob sua responsabilidade ao término da partida;
Qualquer atleta que utilizar linguagem, ou ações inapropriadas para com o técnico, colegas de time, representantes
de outras escolas, fãs, jogadores ou técnicos oponentes e árbitros serão suspensos imediatamente do jogo e treino.
O atleta poderá ainda ser suspenso de jogos futuros e, dependendo da severidade da ofensa, o técnico pode
encaminhá-lo ao Coordenador de Educação Física ou Coordenador.

Responsabilidades dos pais ou responsáveis do aluno/atleta
•
•
•

Comunicar ao técnico qualquer tipo de ausência que possa acontecer nos treinamentos, ou jogos. Os pais devem
evitar marcar qualquer tipo de compromisso nos dias de treino ou jogos, colaborando para o senso de responsabilidade
do filho com o time;
Ter certeza que seu filho(a) estará no horário nos dias de jogos em casa, ou no horário de saída do transporte
alugado pela escola;
Comprometer-se a buscar seu filho(a) na escola, ou fora dela, nos horários previamente marcados.

Responsabilidade do Técnico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver e comunicar de forma clara e específica os objetivos para o time e jogadores durante a temporada;
É responsabilidade do técnico criar um ambiente de seriedade, comprometimento e empenho de todos,
desenvolvendo um espírito de equipe.
Manter comunicação aberta e franca com os alunos, parentes, outros técnicos e administração;
Apoiar e colaborar com o trabalho dos outros técnicos;
Ser modelo de conduta ao tratar com árbitros, outros jogadores, técnicos e parentes de forma coerente;
Ser professor em palavra e ação;
Promover orgulho no Programa de Esportes do Sant’Anna International School.
Para modalidades compostas por equipe A e B, o convite para os jogos respeitará o número máximo de jogadores
por modalidade.
Ser co-responsável pelo desempenho acadêmico dos alunos, estimulando-os a cumprir com suas obrigações. Para
isso, o técnico receberá um raio x quinzenal com as notas e quadro de responsabilidade de cada aluno. Seu dever será
acompanhar e cobrar os resultados, de modo a não prejudicar o time por suspensões ocasionadas por mal
desempenho acadêmico.
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Código de Conduta do Programa de Esportes
Autorização aluno/pais
Nós lemos, entendemos e concordamos com o Código de Conduta do Programa de Esportes do Colégio Sant’Anna.
Nome do Aluno: _______________________________________________________________________________________
Assinatura do Aluno: ___________________________________________________________________________________
Nome do Pai/Mãe: _____________________________________________________________________________________
Assinatura o Pai/Mãe: __________________________________________________________________________________
Data: ___________/____________/__________
Av. Independência, 5588 - Aquário - Vinhedo - SP - 13284-000
(19) 3113-3777 - www.santanna.g12.br

