
REGULAMENTO
RECRIA



FAIXA ETÁRIA
04 a 09 anos (turmas separadas por faixas etárias distintas)
*obs: aceitamos crianças com idade a partir de 04 anos completos. 
Todas as crianças deverão estar com processo de DESFRALDE concluído.

* GRADE DE HORÁRIOS (OFICINAS E ATIVIDADES)
* CARDÁPIO DO LANCHE
* ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
Em breve estarão disponíveis no link “INFORMAÇÕES” na páginda de inscrições, em nosso site.

OFICINAS
Caso haja algum imprevisto com um professor da oficina prevista na grade de atividades, 
a mesma será substituída por outra oficina ou atividade que garanta nossa proposta pedagógica.

LANCHE
O lanche está incluído na colônia. Pedimos que o responsável confira o cardápio, havendo restrição alimentar por parte da 
criança esta deve ser comunicada ao monitor da turma e descrita na Ficha de Inscrição. Neste caso, o aluno poderá trazer 
seu lanche diário. 
* Não havendo restrição pedimos que a criança evite trazer seu próprio lanche. 

EQUIPE RESPONSÁVEL
coordenadora + psicóloga + 03 monitores por turma + professores

REGULAMENTO FINANCEIRO
• A inscrição deve ser realizada através do nosso site. Será efetuada a inscrição mediante a confirmação do pagamento 
pelo Pagseguro ao CMDC.  O valor da inscrição varia de acordo com o turno e unidades. 

• Em decorrência das despesas com o site de pagamento, EM CASO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM ATÉ 96 
(NOVENTA E SEIS) HORAS, EM DIAS ÚTEIS, ANTES DO EVENTO, será retido o percentual de 10% (dez por cento) do valor 
pago pela inscrição, sendo o restante devidamente devolvido ao responsável, no prazo de 07 dias úteis, após a solicitação, 
através de transferência ou depósito bancário. 



• Tendo em vista o alto custo da programação e a dificuldade de preenchimento da vaga criada, o não comparecimento 
da criança ao evento ou o cancelamento da inscrição NO PRAZO INFERIOR AO INFORMADO ANTERIORMENTE, 
ACARRETARÁ NA DEVOLUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO; no prazo e no modo acima. Caso 
a criança frequente diária(s) dentro do período semanal referente ao pedido de devolução, o valor da(s) diária(s) será 
cobrado e retido do valor de devolução que será ressarcido pela colônia ao responsável. O valor da diária será de R$92 
(noventa e dois reais).

• Não realizamos devoluções de solicitações enviadas após a realização da semana em que o aluno foi inscrito, ou seja, 
recebemos solicitações de devolução até as 18h da sexta-feira da semana em que o aluno foi inscrito.

• O Cupom (Código) de Desconto deve ser usado no ATO da COMPRA da INSCRIÇÃO DA CRIANÇA. Não nos 
responsabilizamos pela não inserção do mesmo. Não faremos devoluções após a compra ser efetuada. 

REGULAMENTO INTERNO - RECRIA
1) A RECRIA não se responsabiliza por objetos esquecidos em suas dependências (unidades). 
Pedimos aos alunos que tragam apenas utensílios indispensáveis e/ou solicitados por nós. 

• Não nos responsabilizamos por pertences como: celulares, tablets, máquina fotográfica, brinquedos e carteira com 
dinheiro. A criança não irá precisar usar estes objetos, por isso pedimos que os mesmos não sejam trazidos.

• Nossos monitores e auxiliares devem ajudar nas aulas, levar as crianças  
ao banheiro, auxiliar no lanche e assegurar a integridade física,  
a participação e o bem-estar dos alunos durante as atividades.

• Temos um local onde guardamos o que foi achado durante o dia; concedemos o prazo de até 01 semana para a 
recuperação do mesmo.

A garrafinha de água e o copo plástico do aluno permanecerão durante a semana com a equipe da colônia e serão 
devolvidos na sexta-feira. 

2) É proibido que parentes e amigos de alunos fiquem no interior  
das salas de aula, participando ou assistindo as aulas.

3) A RECRIA não se esponsabiliza por alunos deixados nas proximidades da colônia (unidades), o responsável deverá 
deixar o aluno dentro de nossas dependências. 

4) É expressamente proibida a entrada de animais nas dependências da colônia.



A COLÔNIA DE FÉRIAS DO CENTRO DE MOVIMENTO DEBORAH COLKER CONTA COM UMA SEGURADORA CONTRA 
ACIDENTES. EM CASO DE ACIDENTES COM QUALQUER CRIANÇA, A SEGURADORA SERÁ IMEDIATAMENTE 
COMUNICADA PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE NECESSÁRIA. CABERÁ AO RESPONSÁVEL PELA 
CRIANÇA FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EXIGIDOS PELA SEGURADORA.

ESSE REGULAMENTO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. 
PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO DA CRIANÇA, ESTE INFORMATIVO  
E REGULAMENTO DEVE SER LIDO E ACEITO PELO RESPONSÁVEL.

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO  
ATRAVÉS DOS CONTATOS ABAIXO.

MUITO OBRIGADO PELA CONFIANÇA!
RECRIA • NÚCLEO CRIATIVO • DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
CENTRO DE MOVIMENTO DEBORAH COLKER

CONTATOS
SEG - SEX >  8h às 21h

UNIDADE GÁVEA
Praça Santos Dumont, 2, Gávea, Rio de Janeiro
(21) 3594.2468  |  96874.6138  •  gavea@cmdc.art.br  

UNIDADE GLÓRIA
Rua Benjamin Constant, 30, Glória, Rio de Janeiro
(21) 3806.0660  |  99456.6409  •  gloria@cmdc.art.br  

www.cmdc.art.br
facebook.com/centrodemovimento
Instagram @centrodemovimento


