
 
 
 

REGRAS INSTITUCIONAIS PARA O CURSO DE INICIAÇÃO ÀS ARTES CIRCENSES/2015.2 

 

- O horário de início das atividades é 19h00min e a entrada do/da educando/da no 

espaço está autorizada a partir de 18h30min. Como o aquecimento-alongamento é 

parte indissociável das aulas, após a aula ter sido iniciada (às 19h!), o/a educando/da 

só poderá participar da mesma se chegar com até 20 minutos de atraso, ou seja, 

19h20min. Se o/a educando/da chegar após esse horário poderá participar apenas 

como observador/a; 

- Para participar das aulas é obrigatório que o/a educando/da esteja com roupa 

adequada para atividade física, ou seja, camisa de malha (ou top para as mulheres) e 

short de cotton ou lycra para ambos os sexos. Sob hipótese alguma será autorizado 

o/a educando/da participar da aula sem o vestuário adequado, pois o mesmo também 

faz parte da questão da sua segurança e dos/das demais nas atividades; 

- É necessário que o/a educando/da tenha o devido cuidado e atenção com sua 

alimentação antes das atividades já que a mesma é de bastante esforço. Portanto, não 

se alimentar muito próximo do horário das aulas e tampouco deixar de se alimentar; 

- O/a educando/da pode utilizar os sanitários antes das aulas para troca de roupa e 

banhos, caso seja de sua vontade; 

- A essência da Escola Pernambucana de Circo (EPC) é o trabalho com o Circo Social, 

onde o que é mais importante é o trabalho coletivo, a interação e a integração. Sendo 

assim, faz parte das regras da EPC que o/a educando/da zele pelos materiais, sejam 

quais forem, desde os materiais de dinâmicas e aquecimentos aos colchões de 

acrobacias. Dessa forma, é imprescindível a colaboração dos/das educandos/das no 

zelo, manutenção e guarda dos equipamentos e materiais após as atividades em 

colaboração com o/a educador/a.  

- Não é permitido ao educando/da levar nenhum material consigo sem prévia 

autorização do/da educador/a e da coordenação da instituição; 

- Por questões de segurança e organização, não é permitido o/a educando/da fazer 

nenhum tipo de atividade nem utilizar os equipamentos na EPC sem a presença-

observação-permissão de um/uma educador/a; 

- Por questões de preservação da imagem institucional e a dos/das educandos/das não 

é permitido fotografar nem filmar as atividades, sejam aulas ou apresentações, sem a 

prévia autorização do/da educador/a e das coordenações. Também não é permitido 

disponibilizar nas redes sociais (youtube, facebook, instagram etc) qualquer imagem 

ou filmagem das atividades; 

- Como o é para os/as educandos/das, para que a EPC possa fotografar ou filmar as 

atividades e disponibilizar as imagens em seus relatórios e projetos deve haver a 



 
 
informação da finalidade das mesmas e o conhecimento dos/das educandos/das de 

utilização do uso de imagem; 

- Não é permitido trazer para o espaço da aula pessoas que não fazem parte da turma 

sem o devido conhecimento e autorização do/da educador/a e da coordenação; 

- No horário das atividades é obrigatório manter o celular na bolsa desligado ou em 

modo silencioso. Em caso de necessidade urgente de atender o celular comunicar aos 

educadores/as ou coordenação assim que chegar a EPC; 

- Para segurança pessoal e coletiva não é permitido fazer atividades utilizando 

bijuterias de nenhuma espécie (brincos, colares, pulseiras, relógios, anéis etc.); 

- Não nos responsabilizamos por materiais pessoais deixados/esquecidos no galpão 

e/ou nos sanitários após as atividades; 

- Ao final do curso será conferido um certificado aos educandos/das, no entanto, o 

certificado só será conferido ao educando/da que obtiver 80% de frequência. 

 

Atenciosamente 

Equipe Institucional: Educadores, educadoras e Coordenações. 

 

Declaro que fiz a leitura das regras institucionais para o Curso de Iniciação às Artes 

Circenses da Escola Pernambucana de Circo e realizar minha inscrição atesta o meu 

entendimento da leitura e aprovação deste documento. 

 

  

Recife, 10 de julho de 2015. 

 

 


