
Regulamento AGRA 

 
 Seguir rigorosamente os horários estabelecidos; 
 A atleta deve chegar pelo menos 5 minutos antes do início das aulas; 
 Os pais/responsáveis devem chegar 5 minutos antes do término das aulas; 
 Será tolerado um atraso de 10 minutos, além deste tempo, a aluna não participará da aula; 
 A permanência da aluna antes ou depois do seu horário de aula é de total responsabilidade dos 
pais/responsáveis; 
 Os pais/responsáveis devem deixar as alunas na porta do ginásio, não no portão de entrada da 
praça de esportes; 
 O caderno de recados deve ser lido e assinado pelos pais/responsáveis semanalmente; 
 A participação em eventos (ensaios extras, festivais, desfile cívico, festa junina) são 
compromissos anuais de todas as alunas e atletas da AGRA; 
 Os grupos de WhatsApp são utilizados somente para informativos referentes as aulas e aos 
eventos da AGRA; 
 Todos os informativos estarão disponíveis no site:www.agraginastica.com.br 
 
ATENÇÃO: Para o melhor andamento dos treinos, não é permitida a presença dos 
pais/responsáveis no interior do ginásio durante os horários de treinos. As professoras podem 
atendê-los antes do início e/ou após o término dos treinos. 
________________________________________________________________________________________ 

Uniforme e Material  

OBRIGATÓRIOS 

Escolinhas: Treinamento (Pré-equipes até adulto) 
Collant regata preto * Camiseta regata * 

Shorts lycra curto preto * Top * 

 Shorts lycra curto preto * 

Collant para o Balé * 

Agasalho completo * 

Sapatilha para o Balé 

 Ponteira 

Inverno 

                                                                              Bolero preto * 

                                                                              Polaina * 

         Meia-calça preta sem pés  

Materiais 

                                                                               Mochila pequena * 

                                                                               Garrafa com água 

                        Fruta (para treinos de 2 horas ou mais) 

                                                                               Caderno pequeno 

                                                                               Lápis e borracha 

Obs: O coque faz parte do uniforme, portanto é obrigatório. 

* Deverá ser adquirido na loja Nath Confecções a partir de fevereiro. (Após junho/2018, as alunas 

só poderão utilizar o uniforme adquirido na Nath confecções, agradecemos a compreensão.) 

   Nath Confecções: (R. Itambé,134, Jd. Ipiranga / tel: 3621-7448)  


