
ESCOLINHA DE FUTEBOL – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
Eu, ___________________________________________________________, responsável pelo(a) 

                                                                                                                                            (Nome do(a) Responsável) 
aluno(a) ______________________________________________________________ do ______ ano de 

escolaridade, turma ___, data de nascimento (do aluno) ______/_____/_______, confirmo a inscrição na 

Escolinha de Futebol, que acontecerão nos campos de grama sintética, na categoria:  

(   ) Fraldinha I (Pré II – 1°ano) – terça-feira e quinta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Fraldinha II (2°ano) – segunda-feira e quarta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Pré-mirim I (3° ano) – segunda-feira e quarta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Pré-mirim II (4° ano) – segunda-feira e quarta-feira das 18h55 às 19h45  
(   ) Mirim I (5° ano) – terça-feira e quinta-feira das 18h05 às 18h55 
(   ) Mirim II (6° ao 8° ano) – terça-feira e quinta-feira das 18h55 às 19h45  
 
Normas estipuladas para a Escolinha de Futebol:  

Os pagamentos serão realizados via boleto bancário em 9 parcelas (1 + 8), com vencimento no dia 10 de 
cada mês, exceto a 1ª mensalidade (mês de março), cujo vencimento será no ato da inscrição. O não pagamento na 
data estipulada, acarretará em uma multa no valor de 2% da mensalidade e juros de mora no valor de 0,033% ao 
dia.  
 Após o início das atividades, qualquer solicitação de cancelamento deverá ser feita por escrito, até o dia 10 

do mês corrente, na Tesouraria. Portanto, o responsável deverá comparecer para solicitar o cancelamento. 

 Estou ciente de que a falta de frequência ou a não formalização por escrito do pedido de cancelamento da 
Escolinha de Futebol não suspende os efeitos do Contrato assinado, permanecendo o valor das parcelas mensais até 
o término da vigência do referido instrumento contratual.    

 Em caso de chuva não haverá aula.                                                                       Data: 

___/___/2019. 

 
________________________________                                        ________________________________ 

                Assinatura do Responsável                                                               Documento de identidade 
 
 

-----------     -------------------------------------------      ---------------------------------------       --------------------- 
 

RECIBO 

Recebemos do (a) aluno(a) __________________________________________________ a 

importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais) referente à 1ª parcela da Escolinha de Futebol. 

Inscrição realizada no:  

(   ) Fraldinha I (Pré II – 1°ano) – terça-feira e quinta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Fraldinha II (2°ano) – segunda-feira e quarta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Pré-mirim I (3° ano) – segunda-feira e quarta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Pré-mirim II (4° ano) – segunda-feira e quarta-feira das 18h55 às 19h45  
(   ) Mirim I (5° ano) – terça-feira e quinta-feira das 18h05 às 18h55  
(   ) Mirim II (6° ao 8° ano) – terça-feira e quinta-feira das 18h55 às 19h45  
 
Local: Campos de grama sintética.   

Niterói, ____ de ________________ de 2019. 

 

Tesouraria 
 


