
NORMATIVO DO CURSO DE PATINAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS AULAS

•Para matricular-se no curso, o aluno deverá realizar uma aula experimental, que 
deverá ser agendada antecipadamente pelo responsável do aluno, com o professor 
do horário;

•A matrícula estará sujeita à disponibilidade de vaga, somente após a liberação médica 
e de acordo com o nível;

•Não será permitido o ingresso nas aulas após 10 minutos do início da atividade;

•O aluno não poderá sair da quadra sem autorização do professor;

•O aluno que precisar conversar com os professores sobre assuntos diversos, deverá 
fazê-lo fora do horário de aula, para que o andamento da atividade não seja 
interrompido;

•O aluno deverá fazer a sua aula dentro dos dias e horários matriculados. Caso o aluno 
tenha interesse em mudar de horário, deverá consultar primeiro o seu professor, que 
orientará sobre a disponibilidade da vaga, bem com o horário;

•O aluno tem à disposição patins da AABB, que serão emprestados durante a aprendi-
zagem. Nesse período, o aluno deverá providenciar uma capa de proteção para as 
botas. Após os 3 meses de curso, o aluno deverá trazer seus próprios patins;

•A reposição de aulas se dará por meio do agendamento prévio e diretamente com o 
professor(a) da Escolinha, mediante a apresentação de justificativa. Caso contrário, será
cobrada uma aula avulsa;

•Uniforme recomendado: camiseta e calça lycra (masculino); collant de patinação (femi-
nino). Será obrigatório o uso do uniforme padrão somente quando o aluno for represen-
tar a AABB em eventos internos ou externos;

•As aulas de patinação serão ministradas no Ginásio "D". Em caso de eventualidade, a 
aula será transferida para outra dependência do clube ou para outro dia;

•O aluno/atleta que frequentar aulas/treinos sem estar matriculado está sujeito a 
cobrança de aulas avulsas;

•O aluno matriculado no curso de Patinação estará sujeito às normas contidas no Regu-
lamento Geral de Participação de Cursos Esportivos, oferecido pela AABB-SP;


