
PROJETO “ESCOLA DE FUTEBOL DO CAIÇARAS” 

Prezados Responsáveis, 

Recentemente promovemos duas reuniões, onde convidamos todos os sócios usuários dos 
serviços do PSG e dos Times do Clube (cerca de 200 responsáveis) e que contaram com a 
participação de cerca de 30 pessoas em cada uma. Esta participação agregou importantes 
informações e definições ao projeto e após inúmeras negociações efetuadas, apresentamos a 
seguir o formato final da Escola de Futebol do Caiçaras, que será gerida pela empresa DB 
SPORTS, cujo sócio é o Diego Batalha, que vem conduzindo o Projeto dos Times do Clube! 

OBJETIVOS PRINCIPAIS: 

• Integrar os praticantes do quadro social em perfeita comunidade, promovendo, a partir da 
prática do desporto, diversas e frequentes oportunidades de convívio e formação de 
amizades; 

• Ensinar, de acordo com as necessidades e capacidades de cada faixa etária, os principais 
princípios esportivos e educativos da prática de esportes coletivos: respeito, 
companheirismo, cumplicidade, comprometimento, empenho, técnica e tática; 

• Ensinar os princípios básicos da competitividade: saber ganhar, saber perder, respeito aos 
colegas de time e aos adversários; 

• Estabelecer e promover torneios internos frequentes entre os participantes das escolinhas; 
• Incentivar aos participantes a formarem seus grupos de peladas nos finais de semana; 
• O projeto dos TIMES do Clube em suas diversas faixas etárias é uma extensão da Escola de 

Futebol do Caiçaras, que é prioritária para o Clube; 
• A participação dos Times em amistosos e torneios externos acontecerá, desde que não haja 

conflito com calendário dos torneios internos do Clube; 

• Participar do Time = prêmio pela participação na Escola de Futebol, ou no Time do Clube ou 
nos torneios internos. Requer, além de talento, uma boa avaliação nos “quesitos”: respeito, 
companheirismo, cumplicidade, comprometimento, empenho, saber ganhar, saber perder, 
o respeito aos colegas de time e aos adversários;  

• O Clube passa a exercer um papel mais efetivo como Agente Regulador entre os usuários 
e o prestador do serviço. 

• O projeto e voltado prioritariamente para o Quadro Social. Convidados terão um limite 
máximo de 20% da capacidade da turma  

VALORES PARA SÓCIOS (A tabela de valores abaixo, independe se a participação se dá nos 
horários reservados à Escolinha ou ao Time): 

• 1 vez por semana (6as feiras) – apenas Escola                                           R$ 145,00 
• 2 vezes por semana – Escola ou Time                                                          R$ 245,00 
• 3 vezes por semana – Escola ou Time + Escola                                           R$ 345,00 
• 4 vezes por semana – Escola + Time                                                             R$ 425,00 
• Matrícula anual                                                                                                 R$ 125,00 
• Uniforme (Camisa, short meião e bolsa mochila)                                     R$ 250,00 
• Descontos para quem matricular no período de 07/12 a 30/12: 

o Isenção de matrícula; 
o 10% de desconto na mensalidade; 



o 20% de desconto no uniforme; 

OUTRAS QUESTÕES OPERACIONAIS: 

• Será feito um contrato entre os responsáveis e a DB SPORTS que, além da definição 
dos horários e valores, terá os seguintes itens: 
o Isenção de renovação de matrícula anual para quem pagar as 12 mensalidades 

do ano;  
o Em caso de impossibilidade de participação por motivos médicos, será dado 

100% de desconto correspondente ao período de até 30 dias de afastamento, 
desde que respaldado por atestado médico;  

o Caso a necessidade de trancamento exceda 30 dias, no 2º mês será dado um 
desconto de 50% do valor da mensalidade e no 3º mês um desconto de 30% no 
valor da mensalidade. Após 90 dias, a fim de preservar a vaga, a mensalidade 
voltará a ser cobrada em sua totalidade; 

o Em caso de saída voluntária da Escola e interrupção do pagamento por qualquer 
período do “ano letivo”, será cobrada uma taxa de rematrícula de R$ 300,00;  

o OBS: Estas cláusulas são primordiais para preservar a saúde financeira da 
empresa responsável, que contratará uma equipe de treinadores para poder 
prestar um serviço de Qualidade para o Quadro Social, além de uma equipe de 
retaguarda para prestar um serviço de atendimento apropriado. Estamos 
falando de uma Escola que terá cerca de 150 alunos ou mais; 

• Constará do Contrato um WhatsApp da DB SPORTS, que servirá como Serviço de 
Atendimento ao Consumidor para tratar das questões e dúvidas operacionais; 

• Questões controversas ou expectativas não atendidas, pedimos que encaminhem 
para a Gerência de Esportes através do e-mail gerenciadeesportes@caicaras.com.br 
e em último caso para ouvidoria@caicaras.com.br; 

• Serão programados 4 torneios internos por ano: “Volta as aulas” em março, 
“Olimpíadas do Caiçaras” em maio, “Dia dos Pais” em agosto, e “Confraternização 
de final de ano” em dezembro; 

• A efetivação da matrícula nas turmas para os treinos dos Times do Clube deverá ser 
precedida pela convocação da DB SPORTS que seguirá os critérios descritos nos 
OBJETIVOS PRINCIPAIS e será baseada neste período teste da atividade que hoje 
completa um ano. Esses critérios serão validados pela nossa Diretoria de Futebol; 

• O primeiro mês da atividade na Escola de futebol será um período de avaliação para 
aferir se o aluno está no nível da turma. Caso a DB SPORTS avalie que o aluno deva 
seguir para uma turma mais forte, ou mais iniciante, ou até uma série de reforço, os 
responsáveis serão contatados para efetuar o ajuste, a fim de que a atividade da 
turma não seja prejudicada; 

• Ampliamos um pouco as faixas etárias, para um intervalo de 3 anos, visando poder 
ofertar mais opções de horários para cada turma; 

• Procedemos da mesma forma em relação aos Times do Clube, lembrando sempre 
que há uma flexibilidade por conta do nivelamento; 
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• Convidados serão permitidos nas turmas que não completarem 80% da sua 
capacidade no período de pré matricula, com limite de 20% da capacidade de cada 
turma. As turmas com Convidados deverão preservar 20% da sua capacidade para 
novos Sócios que desejem entrar ao longo do ano.  

• Demais questões que surgirem serão tratadas na base do diálogo entre os 
responsáveis, a Diretoria de Futebol e a DB SPORTS. 

GRADE DE HORÁRIOS: 

HORÁRIO LOCAL DIAS DA 
SEMANA 

IDADE ESCOLINHA 
OU TIME 

Nº MAX Nº MAX 
DE CONV 

9:00 às 10:00 CAM 2ªs e 4ªs 7-8-9 ESC 22 4 
9:00 às 10:00 GIN 2ªs e 4ªs 5-6 ESC 16 3 
10:00 às 11:00 CAM 2ªs e 4ªs 10-11-12 ESC 22 4 
10:00 às 11:00 GIN 2ªs e 4ªs VAGO ESC 16 3 
16:00 às 17:00 CAM 2ªs e 4ªs 7-8-9 ESC 22 4 
16:00 às 17:00 GIN 2ªs e 4ªs FEMININO ESC 16 3 
17:00 às 18:00 CAM 2ªs e 4ªs 10-11-12 ESC 22 4 
17:00 às 18:00 GIN 2ªs e 4ªs 5-6 ESC 16 3 
18:00 às 19:00 CAM 2ªs e 4ªs 13-14-15 ESC 16 4 
19:00 às 20:30 CAM 2ªs  8-9-10 TIME 16  
19:00 às 20:30 CAM 4ªs 11-12-13 TIME 16  
9:00 às 10:00 CAM 3ªs e 5ªs 7-8-9 ESC 22 4 
9:00 às 10:00 GIN 3ªs e 5ªs 5-6 ESC 16 3 
10:00 às 11:00 CAM 3ªs e 5ªs 10-11-12 ESC 22 4 
10:00 às 11:00 GIN 3ªs e 5ªs FEMININO ESC 16 3 
16:00 às 17:00 CAM 3ªs e 5ªs 10-11-12 ESC 22 4 
17:00 às 18:00 CAM 3ªs e 5ªs 7-8-9 ESC 22 4 
18:00 às 19:00 CAM 3ªs e 5ªs FEMININO ESC 16  
19:00 às 20:30 CAM 3ªs e 5ªs 14-15-16 TIME 16  
9:00 às 10:00 CAM 6ªs 7-8-9 ESC 22 4 
9:00 às 10:00 GIN 6ªs 5-6 ESC 16 3 
10:00 às 11:00 CAM 6ªs 10-11-12 ESC 22 4 
10:00 às 11:00 GIN 6ªs VAGO ESC 16 3 
16:00 às 17:00 CAM 6ªs 7-8-9 ESC 22 4 
17:00 às 18:00 CAM 6ªs 10-11-12 ESC 22 4 
18:00 às 19:15 CAM 6ªs 8-9-10 TIME 16  
19:00 às 20:30 CAM 6ªs 11-12-13 TIME 16  

 

Estamos certos de que desta forma estaremos implementando uma Escola de Futebol que 
atenda melhor os interesses do Caiçaras e dos usuários. Lembramos que nos primeiros meses 
de implantação, em que pese os nossos esforços, certamente ocorrerão fatos não previstos e 
que serão ajustados pela Diretoria de Futebol ao longo do Período. 

Atenciosamente, 

Felipe Neri – Gerente de Esportes 

Eduardo Hechtman – Diretor de Futebol 



Letícia Cavalcanti – Vice Comodoro de Esportes Terrestres 

Evandil Bandeira Júnior – Vice Comodoro Geral 

Victor Polonia - Comodoro 


