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ENTRADA E SAÍDA

SEGUNDA-FEIRA
Os responsáveis (sócios ou não) podem estacionar no clube para levarem as crianças à entrada 
principal, onde haverá o credenciamento. Na saída das crianças, os responsáveis também poderão 
estacionar no clube e aguardar no mesmo local onde as crianças foram credenciadas.

TERÇA À SEXTA-FEIRA
Responsáveis (não-sócios) não poderão estacionar do clube. A entrada das crianças (sócias e não 
sócias) será no mesmo local da segunda-feira . Os responsáveis devem entrar com a criança até o 
crdenciamento da mesma. A saída das crianças será no SALÃO NOBRE do clube

ATENÇÃO
• Não nos responsabilizamos por crianças deixadas nas áreas externas ao Clube.
• Apenas pessoas autorizadas no CRACHÁ DA CRIANÇA poderão buscá-la.
• As crianças podem chegar com até 10 min de antecedência, apenas a partir deste  
horário teremos a equipe disponível para fazer o credenciamento.
• Quem chegar atrasado, deve se encaminhar para a SECRETARIA, onde entrarão em contato com a 
equipe da colônia. O responsável deverá esperar junto com a criança.

CONTATO
Mudanças na rotina da criança devem ser comunicadas PRESENCIALMENTE OU POR TELEFONE, 
(21) 9900-97891. Outras questões podem ser tratadas por e-mail: atendimento@cmdc.art.br

EQUIPE
Nossas coordenadora é a PATRICIA GUIMARÃES.  
Além dos professores de cada oficina, cada turma conta com 03 monitores.

ROUPAS e PERTENCES
A criança deve vestir roupas confortáveis que permitam uma ótima movimentação 
e possam sujar. Usar, preferencialmente, chinelos (por serem fáceis de calçar).
Trazer 1 mochila pequena identificada (colocar 1 nome e 1 sobrenome) com: 
1 biquini ou maio ou sunga + 1 toalha + 1 muda de roupa extra + 1 bolsa/saco plástico 
+ 1 garrafinha simples para água (que ficará conosco até sexta-feira). 
Na 6ª feira, a criança poderá trazer uma fantasia para vestir no baile de encerramento.
Os dias dos banhos de mangueira ou piscina ESTÃO NA GRADE DE ATIVIDADES.  
Por favor confira ;)

> Todos os pertences devem ser identificados / nomeados.
> Não nos responsabilizamos por objetos de valor.
> Não será permitido o uso de celulares e tablets pelas crianças.

REMÉDIOS e RESTRIÇÃO ALIMENTAR
Não administramos remédios, caso a criança tenha esta necessidade, solicitamos que um 
responsável faça o mesmo. Caso a criança sinta-se mal imediatamente entraremos em contato com 
seus responsáveis. Caso a criança tenha restrição alimentar, ela poderá trazer seu lanche. 
O responsável deve avisar a equipe o que a criança não poderá comer. O cardápio segue abaixo. 

PEDIDOS ESPECIAIS e CANCELAMENTOS
Devem ser registrados em nosso site, na página da colônia.



OUTRAS INFORMAÇÕES
• A criança poderá, em qualquer instante, contactar seus responsáveis, assim como, entraremos em 
contato caso haja necessidade.
• Fotos serão publicadas em nossas redes sociais. Crianças cujas autorizações de uso de imagem 
não foram concedidas, não aparecerão. Temos o compromisso de registrar as atividades em geral. 
Pedimos sua compreensão caso não haja fotos da sua criança: nosso foco é garantir a socialização e 
o envolvimento das crianças nas atividades.

Desde já, muito obrigada pela sua confi ança!
Por favor, compartilhe conosco suas impressões!
Serã o dias de brincadeiras, experiências, alegria e diversão!

Clara Colker Assunção  
Direção CMDC e RECRIA  
clara@cmdc.art.br

grade sujeita a alterações


