
REGULAMENTO DAS AULAS DE NATAÇÃO 
 
 

 
ART. 1º - AS AULAS 
 
As aulas serão ministradas duas vezes na semana, com duração de 30 minutos, ou aos sábados (uma vez na semana), 
com duração de 30 minutos.   
 
Não há aula teste ou experimental. 
 
Não será permitido frequentar aulas fora do dia e horário matriculado. 
 
Não haverá aulas de reposição em caso de falta, interdição da piscina ou feriado. 
 
No caso de 4 faltas consecutivas, sem justificativa médica, o aluno será desligado, visto que a procura pela modalidade 
está em alta. 
 
 
 
ART. 2º - ATRASO PARA AS AULAS  
 
Para um bom aproveitamento, solicitamos que o aluno respeite o horário de início das aulas, se possível, chegando com 
5 minutos de antecedência. 

 
 
 

ART. 3º - NORMAS PARA FREQUENTAR AS AULAS  
 
Os alunos deverão usar trajes adequados para a prática deste esporte, como touca, óculos e maiô ou sunga. 
 
A falta desses materiais implicará na não participação do aluno na aula. 
 
Devido à pandemia (COVID-19), os alunos deverão seguir os protocolos pré-estabelecidos pelo clube.  
 
Caso o aluno deseje mudar os dias/horários de aula, o mesmo deve procurar o Departamento de Esportes que fará a 
transferência conforme a disponibilidade de vagas.  
 
Solicitamos aos acompanhantes que respeitem o espaço das aulas, permanecendo somente na arquibancada ou na 
área liberada para os demais sócios. 
 
 
 
ART. 4º - INSCRIÇÕES 
 
As inscrições devem ser efetuadas no Departamento de Esportes mediante vaga. Se o aluno iniciar no meio ou no final do 
mês, a cobrança da mensalidade será proporcional. 
 
Caso não haja vaga para início imediato, o nome do interessado é inserido numa lista de espera. Nesse caso, solicitamos 
que o sócio atualize seus dados cadastrais (telefone e e-mail) no Portal do Associado, através do site 
www.cmcamp.com.br. 
 
A inscrição na Lista de Espera será feita por período, de acordo com a preferência do associado. Exemplo: terça e quinta 
– período da manhã. Surgindo a vaga neste período, o Departamento de Esportes entrará em contato com o associado 
para efetuar a matrícula. Caso o associado não tenha interesse em preencher a vaga no horário disponível, o mesmo 
voltará para o final da lista de espera. 
 
Sendo chamado para matrícula, o associado tem 7 dias para comparecer ao Departamento de Esportes. Caso não o faça 
em tempo hábil, voltará para o final da lista. 
 
A inscrição poderá ser feita em apenas uma turma por vez. Sendo identificada inscrição em duplicidade, será feito o 
cancelamento de uma delas. 
 
 

http://www.cmcamp.com.br/


ART. 5º - METODOLOGIA   
 
As aulas serão ministradas de acordo com o nível de cada aluno, mediante avaliação no primeiro dia de aula. 
 
Infantil (de 4 a 15 anos). 
 
- Adaptação (crianças que não saibam nadar): aulas durante a semana, a partir dos 4 anos de idade e aos sábados, a 
partir dos 6 anos; 
 
- Infantil (crianças que sabem nadar crawl e costas): a partir dos 6 anos de idade;  
 
- Aperfeiçoamento (crianças que já tem domínio dos quatro estilos e desejam se aperfeiçoar); 
 
Adulto (acima de 16 anos). 
 
- Adaptação (professor do lado de fora da piscina): aulas ministradas na piscina de 25 metros;  
 
- Adulto (associados que já nadam crawl e costas); 
 
- Aperfeiçoamento (associados que já tem os 4 estilos e desejam se aperfeiçoar); 
 
O associado que não desejar ir para a turma de aperfeiçoamento, e após suas habilidades técnicas serem avaliadas, 
receberá o Certificado de Conclusão e o ciclo de aulas se encerrará. 
 
 
 
 ART. 6º - MENSALIDADES 
 
A cobrança da mensalidade das aulas de natação será incluída no boleto de manutenção do clube, com vencimento todo 
dia 15 de cada mês.  
 
VALORES PARA 2022 
- Adaptação: R$ 50,00; 
- Infantil ou Adulto: R$ 60,00; 
- Aperfeiçoamento: R$ 70,00; 
 
 
 
Art. 7º - CANCELAMENTO DAS AULAS 
 
O cancelamento deve ser efetuado pessoalmente no Departamento de Esportes ou por e-mail 
(esportes@cmcamp.com.br), até o último dia útil de cada mês para que não seja gerado cobrança para o mês seguinte. 
 
 
 
ART. 8º - PERIODO DE FÉRIAS   
 
O período de férias acontece a partir da terceira semana de dezembro e vai até final de janeiro. 

mailto:esportes@cmcamp.com.br

