
 

 

Regulamento Interno 
 
 
 

Capítulo Primeiro 
Das Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 
 
As atividades artísticas e administrativas desenvolvidas pelo Projeto Dança & Magia 
reger-se-ão pelas normas deste Regulamento Interno, para o cumprimento do 
conjunto de diretrizes e princípios previstos no Estatuto e demais documentos da 
Associação de Amigos do Balé de Câmara, ficam estabelecidas as seguintes regras 
de organização:  
 

 
Capítulo Segundo 

Compromisso dos Instrutores e Colaboradores: 
 

Artigo 1º 
 
Todos os Instrutores, colaboradores e parceiros envolvidos nas atividades do 
Projeto, devem buscar a excelência de conduta, pautada na transparência, 
responsabilidade, confiança, profissionalismo, respeito, lealdade e integridade nas 
relações e atividades. 
 
 
Artigo 2º 
 
É Compromisso Instrutores e Colaboradores: 

 
a) Aos Instrutores e Colaboradores, compete atuar em prol dos interesses do 

Projeto, buscando a melhoria contínua do seu desempenho e do senso de 
coletividade. 

 
b) Utilizar o patrimônio e as informações do Projeto somente para fins de 

trabalho de interesse do mesmo. 
 

c) Ter responsabilidade e comprometimento com a missão, visão, valores, 
objetivos e metas do Projeto.  

 
d) Usar o horário de atuação no Projeto, em atividades de interesse do mesmo. 

 
e) Não utilizar a função, a posição hierárquica ou de influência, com a finalidade 

de obter qualquer favorecimento para si ou para terceiros. 
 



 

 

f) As ações dos Instrutores e Colaboradores devem sempre conter 
transparência e agilidade nas informações fornecidas e receptividade no trato 
com o público (pais, alunos, ou pessoas que desejem somente informações). 
 

g) Não serão permitidos em hipótese nenhuma, comportamentos agressivos 
(físicos e verbais). Ao tomar conhecimento de condutas neste sentido, todos 
os Instrutores e Colaboradores são responsáveis em relatar o ocorrido para a 
Administração do Projeto, principalmente se envolverem alunos, seus 
responsáveis ou ambos. 
 

h) É responsabilidade dos Colaboradores e Instrutores zelar pela 
integridade física e psicológica dos participantes do projeto. Em 
situação que envolva acidentes ou o aluno passe mal durante a aula ou 
nas dependências do projeto e dever solicitar socorro, entrar em contato 
com a coordenação do projeto e a mesma avisar aos pais ou 
responsáveis acerca do ocorrido. 

 
 

Artigo 3º 
 
É Compromisso dos Instrutores com as Criança e Jovens do Projeto: 
 

a) Acolher e cuidar dos alunos, quando estes estiverem na responsabilidade do 
Instrutor em questão.  

 
b) Não fazer distinção de sexo, cor, religião, opção sexual ou meio social. 
 
c) Manter boa conduta dentro e fora da sala de aula. É muito importante ter 

consciência de que o Instrutor é um espelho para seus alunos e que todas 
as atitudes em público, boas ou más, dentro ou fora do horário de aula, são 
observadas por eles. 

 
d) Dar o exemplo disciplinar chegando no horário e vestido adequadamente. 
 
e) Estar sempre atento à saúde, bem estar e mudanças de comportamento dos 

alunos, informando imediatamente a Administração qualquer alteração 
brusca.  

 
f) NUNCA permitir que os alunos coloquem sua vida em risco.  

 
g) Evitar que as crianças adquirem maus hábitos em sala de aula tais como: 

encostar-se ou sentar nas barras durante a explicação ou esperas, mastigar 
chicletes, atravessar a sala pelo meio. 

 
h) Acompanhar os alunos sob sua responsabilidade nos ensaios, apresentações 

e viagens decorrentes da sistemática das aulas.  
 



 

 

i) NUNCA demonstrar qualquer tipo de preferência ou dedicar atenção especial 
a uma criança em detrimento das outras (salvo em casos de crianças 
especiais que necessitem de mais atenção). 
 

j) Observar com muita cautela o desempenho respiratório de cada aluno. Em 
alguns casos a criança pode apresentar dificuldades que no decorrer do 
tempo, podem vir a prejudicar o desempenho do aluno.  

 
 

Artigo 4º 
 
É Compromisso dos Instrutores com o Projeto: 

 
a) Manter discrição sobre os assuntos internos da administração do Projeto, não 

discordando de sua gestão em público. 
 
b) Relatar qualquer divergência sobre a gestão do Projeto com a sua 

administração, solicitando reuniões de equipe ou individuais, não tornando 
públicas questões internas. 

 
c) Qualquer conduta que infrinja as questões acima será passível de punição e 

desligamento do Projeto. 
 
d) Conhecer a matéria ensinada e aperfeiçoar-se profissionalmente 

semestralmente. 
 

e) Fazer a chamada nominal dos alunos todos os dias no início da aula e anotar 
no diário de classe a aula que foi dada e observações semanais. 

 
f) Marcar ensaios com antecedência de uma semana. 

 
g) Não efetuar qualquer comunicação aos alunos apenas verbalmente. 
 
h) Não faltar as aulas sem os devidos procedimentos explícitos no Artigo 5º sob 

pena de ter descontos em seu pagamento.  
 
i) Não consumir alimentos na sala de aula. 
 
j) Zelar pela limpeza da sala. 
 
k) Zelar pelo cumprimento do RI nos capítulos destinados aos alunos e 

monitores. 
 

l) Cumprir as determinações das Coordenações Técnica e Administrativa sobre 
as funções extra aulas.  

 
m) Cumprir as normas estabelecidas pelos locais parceiros na realização do 

Projeto. 
 



 

 

n) Não desrespeitar as normas exigidas dos alunos e de seus responsáveis, 
dando assim o bom exemplo. 

 
o) Zelar pelos Materiais Permanentes do Projeto, utilizando-os com cuidado e 

atenção. A utilização dos mesmos fora do local destinado a guardá-los, só 
será permitida mediante a assinatura de cautela. Sempre devolver os 
Materiais à administração no prazo estipulado, sendo de sua 
responsabilidade qualquer dano ou avaria aos mesmos. 

 
 
 

Artigo 5º 
 
É Compromisso dos Instrutores com a Administração do Projeto: 
 

a) Respeitar a hierarquia do projeto. 
 
b) Comunicar ao Assistente Administrativo, no prazo mínimo de cinco dias, 

sobre eventuais compromissos que acarretem a impossibilidade de 
comparecer à aula de sua responsabilidade. 

 
c) Comunicar imediatamente sobre imprevistos que acarretem na 

impossibilidade de comparecer à aula de sua responsabilidade, sendo 
necessário neste caso, a apresentação de atestado ou algum documento que 
comprove o motivo urgente da falta. 

 
d) No caso de imprevistos de ultima hora, além de avisar a Administração do 

Projeto, o professor deverá providenciar um substituto para a sua aula. 
 
e) O professor terá a obrigação de cobrir aulas de outros, na impossibilidade 

justificável dos mesmos.  Caso a substituição não seja possível, o professor 
deverá justificá-la, por escrito. 

 
f) Solicitar permissão para qualquer mudança na sistemática das aulas como 

transferência de dia, reposição, entre outros.  
 
g) Comunicar com antecedência de cinco dias ao Assistente Administrativo, 

solicitações de elaborações de bilhetes aos alunos. 
 
h)  Participar de todas as reuniões solicitadas, inclusive a de pais e/ou 

responsáveis pelos alunos. 
 
 

Artigo 6º 
 
É Compromisso dos Instrutores com os Monitores do Projeto: 
 

a) Auxiliar o monitor em seu crescimento profissional. 
 



 

 

b) Não conferir ao monitor responsabilidades que são somente suas, citadas nos 
artigos anteriores. 

 
c) Elaborar reuniões para discutir casos especiais de alunos e nivelar os alunos 

novos. 
 
d) Conversar sobre a relação Instrutor/monitor, Instrutor/aluno e aluno/monitor, 

de acordo com o RI do Projeto. 
 
e) Avaliar o desempenho do monitor e passar suas impressões para a 

Administração do Projeto. 
 
 

 
 

Capítulo Terceiro 
Compromisso dos Monitores: 

 
Artigo 1º 
 
É Compromisso Geral dos Monitores: 
 

a) Lembrar que a monitoria é uma experiência de crescimento pessoal e  
profissional, que auxilia na identificação de procedimentos importantes para 
qualquer profissão. 

 
b) Encarar a monitoria com RESPONSABILIDADE, cumprindo rigorosamente os 

horários e regras, identificando a importância desta função para si mesmo e 
para o Projeto. 

 
 
Artigo 2º 
 
É Compromisso dos Monitores quando em observação das aulas dos 
instrutores: 
 

a) O Instrutor é autoridade máxima dentro da sala de aula. Um monitor não pode 
sobrepor-se a essa autoridade. 

 
b) Deve entrar ANTES do professor na sala de aula e organizar a turma na 

formação da aula ou em círculos no chão. 
 
c) Em caso de atraso do professor deve iniciar os exercícios de relaxamento e 

preparação da aula. 
 
d) O seu tom de voz é OBRIGADORIAMENTE mais baixo, de forma que não 

intervenha na voz do professor. 
 



 

 

e) Durante as explicações do Instrutor deve manter-se em silêncio e evitar 
atender as solicitações das crianças e nem manter conversar paralelas c/ os 
auxiliares. 

 
f) NUNCA demonstrar qualquer tipo de preferência ou dedicar atenção especial 

a uma criança em detrimento das outras (salvo em casos de crianças 
especiais que necessitem de mais atenção). 

 
g) Terá a liberdade de corrigir erros que estejam ao seu alcance desde que 

tenha CERTEZA de como fazê-lo corretamente. Caso, contrário o erro 
detectado deve ser comunicado ao professor que fará a correção. 

 
h) Casos de dúvidas (de ordem disciplinar ou metodológica) devem ser 

perguntados sempre após as aulas (nunca durante).  
 

i) Observar com muita cautela o desempenho respiratório de cada aluno. Em 
alguns casos a criança pode apresentar dificuldades que no decorrer do 
tempo, podem vir a prejudicar o desempenho do aluno.  

 
j) Auxiliar o Instrutor no controle disciplinar das aulas. 
 
k) O monitor deve estar sempre atento na manutenção da segurança e saúde 

dos alunos. 
 
l) Determinadas atitudes das crianças podem indicar necessidades tais como: 

dor, vontade de ir ao banheiro, cansaço excessivo ou problemas de ordem 
psicológicos. Cabe ao monitor auxiliar o professor nesse tipo de observação e 
solucionar diretamente com o aluno (tratando de problemas simples, como 
vontade de ir ao banheiro), ou comunicar ao professor em caso de dor ou 
alteração de comportamento. 

 
m) O monitor deve estar atendo à POSTURA (desde a posição correta dos pés, 

da cabeça e a coluna) dos alunos e corrigi-los sempre que necessário. 
 
n) Observar as correções feitas pelo Instrutor. 

 
o) Quando for corrigir qualquer erro, tocar no aluno para que este sinta o 

movimento correto (pegando pés, braços, pernas...) com respeito ao corpo do 
próximo, respeitando seu espaço e limites. 

 
p) Estudar o conteúdo das turmas e conhecer previamente o programa e fases 

do ensino. 
 

q) Cumprir as determinações das Coordenações Técnica e Administrativa sobre 
as funções extra aulas.  

 
 

Artigo 3º 
 



 

 

É Compromisso no Ensino Avançado de Monitoramento: 
 
a) Participar do Grupo Jovem de Dança do Projeto. 

 
b) Manter boa conduta dentro e fora da sala de aula. É muito importante ter 

consciência de que o Monitor representa a qualidade de ensino do Projeto e 
que todas as atitudes em público, boas ou más, dentro ou fora, são exemplos. 
 

c) Participar de todos os treinamentos oferecidos no Projeto. Qualquer 
impossibilidade de presença, deverá ser justificada por escrito e avaliada 
como procedente, sob pena da perda do custeio do Monitoramento. 
 

d) Não serão tolerados atrasos nas aulas avançadas. 
 

e) Toda falta terá que ser justificada por escrito e avaliada como procedente. 
Mais de duas ausências por mês, sem justificativa de abono, acarretará a  
perda do custeio do Monitoramento. 

 
 
Artigo 4º 
 
É Compromisso dos Monitores no Grupo Jovem de Dança do Projeto: 
 

a) Participar das apresentações do Grupo Jovem de Dança, sempre que 
solicitado pela Direção ou Coordenação do Projeto. 
 

b) Não faltar aos ensaios programados ou chegar atrasado. 
 

c) Zelar pelo figurino entregue sob sua responsabilidade. 
 

d) Representar o Projeto em Festivais e Mostras de Dança. 
 

e) Todos os Compromissos citados neste Artigo, se não justificados de forma 
procedente, serão passíveis da perda do custeio do Monitoramento. 

 
 
 

Capítulo Quarto 
Deveres dos Alunos: 

 
Artigo 1º 

 
Compromisso do Aluno(a): 
 

a) Deve ser assíduo e pontual. Não será permitida a entrada na sala de dança, 
depois de ultrapassado o limite 15 minutos de atraso. 

 
b) Participar das aulas com interesse e dedicação. 
 



 

 

c) Ser correto na execução das tarefas. (?) Seria: ser correto na execução das 
orientações recebidas acerca das técnicas e conteúdos de aula. 

 
d) Apresentar-se, em todas as atividades, devidamente uniformizado, ou, 

quando dispensado do uniforme, vir trajado conforme solicitado, preservando 
a adequação ao ambiente.  

 
e) Permanecer em sala durante o período regular de atividades, ausentando-se 

somente quando devidamente autorizado. 
 

f) Ser cordial e educado, em todas as atividades realizadas dentro ou fora do 
ambiente de aula. 

 
g) Ter atitudes que não prejudiquem o andamento normal das atividades. 

 
h) Cuidar do asseio pessoal e do uniforme. 

 
 

Artigo 2º 
 

O Aluno não deve: 
 

 
a) Desrespeitar qualquer colega, instrutor ou colaborador do Projeto. Não será 

tolerada qualquer situação de desrespeito, discriminação e práticas de 
Bullying. 

 
b) Ausentar-se do Projeto ou das atividades durante o período de aulas, sem a 

devida permissão. 
 

c) Ter 3 (três) faltas consecutivas não justificadas. 
 

d) Faltar aos ensaios, quando marcados, pois a ausência de um integrante 
acarreta prejuízo para a atuação do grupo como um todo, comprometendo a 
qualidade do espetáculo. 

 
e) Utilizar meios fraudulentos na inscrição do Projeto e na autorização para 

apresentação. 
 

f) Utilizar, sem a devida autorização, o nome do Projeto para qualquer tipo de 
propaganda, campanha ou promoção. 

 
g) Praticar ou incentivar atos de violência ou atentatórios à moral. 

 
h) Fazer propaganda político-partidária ou religiosa. 

 
i) Contradizer o instrutor publicamente. Qualquer controvérsia deve ser exposta 

em particular; 
 



 

 

j) Mastigar chicletes ou balas durante as aulas. 
 

k) Usar a sapatilha como calçado comum. Ela só poderá ser utilizada em pisos 
adequados para aulas, ensaios e apresentação. 

 
l) Trazer materiais não solicitados para as dependências do Projeto. Os 

materiais de uso pessoal e alheio às atividades são de total responsabilidade 
do aluno. O Projeto não se responsabiliza por eventuais danos, extravios ou 
furtos que possa haver. 
 

m) Consumir alimentos em sala de aula. 
 

 
Capítulo Quinto 
Espaços de Aula  

 
Artigo 1º 

 
Dos espaços de Execução do Projeto: 

 
 

a) O Projeto será executado em espaços que apresentem a estrutura adequada 
para aulas de ballet clássico e danças de forma geral. 

 
b)  A utilização dos espaços será definida em sistema de parcerias com 

Instituições que comunguem da mesma visão e objetivos do Projeto Dança & 
Magia. 

 
c) Os parceiros do Projeto não são responsáveis ou interferem na administração 

do mesmo, cabendo qualquer reclamação ou solicitação, ser direcionada 
exclusivamente à direção do projeto Dança & Magia. 
 

 
Artigo 2º 

 
Normas Internas dos Parceiros do Projeto: 

 
a) O aluno(a) e seus responsáveis, não devem incentivar atitudes que 

comprometam a rotina nas dependências do Projeto e nos seus arredores. 
 

b) O aluno(a) e seus responsáveis devem zelar pela ordem, conservação e 
limpeza do local onde acontecem as aulas do Projeto, incluindo as áreas 
externas e internas, o mobiliário, o material didático e outros, 
responsabilizando-se pelos danos por eles causados. 

 
c) Não será permitida a entrada de menores de idade sem o acompanhamento 

de um responsável. (Esse item está complexo, pois temos alunos que tem em 
torno de 13 a 15 anos que vão para as aulas sozinhos), acho que podemos 



 

 

colocar algo acerca de não nos responsabilizarmos por alunos menores sem 
responsáveis no trajeto até o projeto e fora de sala de aula. 

 
d) Não será consentida a permanência dos responsáveis na recepção dos 

Locais Parceiros durante o horário das aulas, devendo os mesmos solicitar 
orientação sobre espaços destinados à espera. No caso de não haver local 
específico, o responsável deverá apenas levar e buscar o aluno, não 
permanecendo no local. 

 
e) Não poderá haver consumo de alimentos no interior das salas de aula, 

auditórios e recepção dos Locais Parceiros.  
 
f) O projeto não possui responsabilidade com os alunos(as) fora do horário das 

aulas, ensaios e apresentações, ficando sob a guarda dos responsáveis a 
observância quanto ao trajeto dos mesmos antes e após o início das 
atividades. 

 
 

Capítulo Sexto 
Deveres dos Pais e/ou Responsáveis 

    
     Artigo 1º 
     

Caberá aos representantes e aos alunos 
 
a) Manter conduta ética, respeitando e preservando as normas e o nome do 

Projeto sendo que dúvidas, sugestões, reclamações ou críticas deverão ser 
comunicadas imediatamente à direção do mesmo. 

 
b) Entregar uma cópia do boletim escolar de cada bimestre na secretaria do 

Projeto, sempre que mesmo for atualizado pela Escola onde o aluno estiver 
matriculado. 

 
c) Cuidar para o aluno não faltar as aulas do curso, exceto em caso de doença 

ou situações excepcionais e, nesses casos, somente com a apresentação de 
atestado medico ou, conforme o caso, com solicitação previa, por escrito, dos 
pais ou responsáveis. 

 
d)  Cumprir com todos os compromissos estabelecidos pela direção do Projeto, 

respeitando datas e horários de aulas, ensaios e apresentações 
programadas. 

 
e) Dirigir-se com gentileza e educação aos Instrutores, colegas, colaboradores 

ou qualquer pessoa que conviva no Projeto. Não gritar ou falar alto nas 
dependências do Projeto.  

 
f) Comparecer ou enviar representante que se identifique como tal, em todas as 

reuniões e palestras para as quais for convidado por escrito. O pai e/ou 
responsável que faltar 01 (uma) reunião sem justificativa será convidado a 



 

 

conversar com a orientação pedagógica do Projeto. No caso de três listas de 
presença das reuniões sem a assinatura do pai e ou responsável, sem 
justificativa, o aluno poderá perder a vaga.  

 
g) Cuidar para que o aluno apresente-se sempre nas aulas com seu uniforme 

completo (que será fornecido oportunamente pelo Projeto), em perfeito estado 
de conservação, limpo e asseado. 

 
h) Devolver o uniforme anterior, quando o Projeto for efetuar a troca. 

 
i) Devolver, por ocasião do desligamento, o uniforme recebido. 

 

j) No desligamento voluntário do(a) aluno(a), será obrigatório por parte do 
Responsável legal do mesmo, o comunicado do fato na secretaria do Projeto. 

 
k) Conhecer e respeitar as normas internas do projeto, descritas no Capítulo 

Sétimo. 
 

l) Entregar quando solicitado comprovante de desenvolvimento escolar (Boletim 
ou declaração), para acompanhamento de desempenho dos alunos. 

 
 

Capítulo Sétimo 
Normas Internas do Projeto 

 
     Artigo 1º 
     

Sobre o Grupo Principal de Dança do Projeto 
 
a) O Grupo principal de Dança é composta pelos monitores do Projeto e alunos 

selecionados e representará o Dança & Magia em eventos e festivais 
diversos. 

 
b) A seleção do aluno para participar do Grupo principal de Dança será 

precedida de prova ministrada pelo responsável do mesmo.  
 

c) A entrada do aluno(a) no Grupo será realizada independente do tempo que o 
aluno estiver participando do Projeto, uma vez que o mesmo poderá ter 
habilidades que o capacitem para tal. 

 
d) A permanência do aluno no Grupo dependerá de variados fatores definidos 

apenas pela Coordenação Técnica do Projeto. 
 

e) A Coordenação do Projeto comunicará por escrito o convite para a 
participação do aluno no Grupo, ou os motivos no caso de seu desligamento. 

 
f) Outros grupos de apresentação poderão ser formados com alunos, e seguirão 

as mesmas normas do Grupo principal de Dança. 
 



 

 

g) A não participação dos alunos em qualquer dos grupos de dança, não 
impedirá sua apresentação nos principais eventos do projeto.  

 
     Artigo 2º 
     

Sobre a agenda do Projeto 
 
a) A inscrição para o Projeto se iniciará todos os anos juntamente com as aulas 

letivas dos colégios públicos da região e se encerrará em setembro de cada 
ano. 

 
b) O Encerramento das aulas do Projeto acontecerá sempre após as provas de 

Banca. 
 
c) As datas de apresentações do Projeto serão anunciadas nas reuniões de pais 

e estarão sujeitas a mudanças ou cancelamento de acordo com situações ou 
imprevistos encontrados. 

 
     Artigo 3º 

 
Todas as outras Normas Internas do Projeto não descritas no presente 
instrumento, serão definidas inquestionavelmente pela Coordenação Técnica e 
Administrativa do mesmo. 
 

 
 

Capítulo Oitavo 
Comissão de Pais e/ou Responsáveis 

    
     Artigo 1º 
     
      Da composição 

 
a) O Conselho será composto de 07(sete) pais e/ou responsáveis pelos inscritos 

no Projeto Dança & Magia, sendo que dentre eles, serão escolhidos 01(um) 
Presidente e 01(um) Vice-Presidente. 

 
b) A Escolha do Conselho será definida em Reunião de Pais com 80% de 

presenças, através de votação direta. (Inviável nunca temos esse percentual 
de presentes, se olhar isso nunca faremos eleição... esse ano pensei em 
pegar um responsável por cada turma para fazer parte da comissão, e cada 
turma nomeia seu representante) 

 
Artigo 2º 
 
Da finalidade  
a) O Conselho desempenhará o papel de participar de todas as decisões para 

as quais for convocado pela Direção do Projeto. 
 



 

 

b) Deverá participar ativamente da mobilização de pais e/ou responsáveis em 
prol de melhorias e trabalhos necessários ao bom desenvolvimento do 
Projeto.  

 
c) O Conselho deverá atuar como interlocutor junto aos outros pais e/ou 

responsáveis visando aumentar a interação e participação de todos no 
Projeto.  

 
d) Entre os membros do Conselho, deverá ser formada uma comissão de 

coordenação de voluntariado, com a participação de pais e amigos do 
Projeto. 

 
 
Artigo 3º 
 
O Conselho se compromete em manter sigilo acima de tudo que foi discutido nas 
reuniões fechados com a direção do Projeto. 
 
Artigo 4º 
 
O Conselho se reunirá 01 (uma) vez por mês nas dependências do Projeto.  
 

 
 

Barra Mansa, 28 de janeiro de 2011 
 
 
 
 

 
Elisabete Spinelli - Presidente 

 
 
 
 

     
                    
                                   Tereza Aparecida Mendes de Moraes - Diretora  


