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Estatuto Ético - Alunos
• 1. Acima de tudo, somos uma família.

• 2. Respeitam seus companheiros, como seu mestre e professor.

• 3. Cuida o patrimônio do grupo, tanto material (instrumentos musicais, uniformes, cordas, espaços de treino), como imaterial,

• referido aos conhecimentos transmitidos.

• 5. Se valorizam toda classe de opiniões no grupo, mas o Mestre ou professor terá a liberdade de tomar decisões finais.

• 6. O mestre e professor decidem quem avança ou retrocede nas graduações dos alunos.

• 7. Qualquer aluno que não treina por mais de um ano, não poderá ocupar a corda de graduação até que o mestre ou professor decide.

• 8. Toda doação material ou imaterial ao grupo, passa a integrar como parte do patrimônio deste.

• 9. Todo aluno com mais de seis meses no grupo, terá que usar o uniforme oficial completo, com calça e camisa.

• 10. Fica expressamente proibido reproduzir o uniforme oficial e CDs do grupo.

• 11. Cada roda ou demonstração tem que contar com pelo menos a autorização previa do professo, instrutor ou monitor responsável pelo trabalho.

• 12. Os integrantes de maior graduação precisam ajudar mais ativamente na organização de eventos, na colaboração em demonstrações do grupo, e nas aulas 
do professor.

• 14. Fica expressamente proibido tomar álcool, fumar tabaco, usar estupefacientes e sustâncias ilegais com o uniforme e logos do grupo. Não se esqueça que 
você e um embaixador da nossa capoeira e principalmente da nossa escola.

• 15. Escuta e toca os instrumentos musicais, treina com um sorriso, e aprende do bom humor de seu mestre e professor.

• 16 Integrando ao grupo, cada aluno autoriza Angá Capoeira a utilização das fotografias e vídeos captados durante atividades organizada.
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Estatuto Ético - Docentes
1. Os professores e instrutores têm obrigação de respeitar a integridade física dos alunos do grupo.

2. A autorização do mestre tem que ser pedida para toda nova implantação do grupo em qualquer lugar.

3. Só podem dar aulas de capoeira os integrantes especializados e graduados, com autorização previa do mestre ou do professor.

4. Os professores e instrutores devem comunicar ao mestre o nome de todos quem autorizam a dar aulas para o grupo.

5. Todas as filiações de instrutores ou professores de outros grupos ao grupo Angá Capoeira se conversam diretamente com o mestre.

6. O uso do logotipo e proibido sem autorização do Mestre ou Professor responsável pelo trabalho (exemplo: vestimenta, cd, dvd).

7. Qualquer uso do logotipo deve seguir as normas estabelecidas no site: https://www.anga-capoeira.com/logo-oficial

8. O mestre precisa ser informado com antecipação dos batizados do grupo, com a programação do evento e lista dos docentes e grupos convidados.

9. Os docentes têm que manter-se atualizados na pedagogia e pratica da capoeira e seus fundamentos. Isso passa pela comunicação e cooperação constante entre eles, por 
contato a distância como direto nos eventos de cada um.

10. A comunidade de docentes do grupo tem que respeitar o trabalho de cada um. As críticas devem-se manter um assunto privado entre os docentes com objetivo de 
acrescentar nosso grupo. Os conflitos serão resolvidos entre eles de maneira respeitosa, eventualmente com a mediação do Mestre. Nenhum docente pode interpor-se no 
treinamento dos alunos do seu colega sem acordo prévio entre eles. O aluno não pode passar a treinar definitivamente com outro professor sem conversar previamente 
com o seu.

11. E particularmente valorizado dentro de nosso grupo o trabalho social efetuado por cada docente, transmitindo os valores de respeito fundamentais na capoeira em cada 
área da sociedade.

12. Só pode batizar a partir de professor para cima, que seja nos batizados de Angá Capoeira ou de outros grupos. Instrutores podem jogar nas trocas de corda.

13. Integrando ao grupo, cada aluno autoriza Angá Capoeira a utilização das fotografias e vídeos captados durante atividades organizada.
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