
 

 

Dúvidas frequentes: 

 

Como inscrever o aluno? 

Preenchendo a ficha de adesão e efetuando o pagamento da 

mensalidade e da taxa de inscrição definida para cada modalidade 

diretamente na recepção da escola. 

 

Quais são os horários? 

A tabela atualizada com os horários disponíveis para cada modalidade 

encontra-se disponível na página de Cursos Livres do site da escola e na 

recepção da escola. 

 

O curso de futsal exige atestado médico? 

O exame médico é obrigatório e caberá à família providenciar um 

atestado médico autorizando o aluno a participar do curso, desde a 1ª 

aula. 

 

Qual o número mínimo de alunos para cada modalidade? 

O curso de Ballet será oferecido nos horários indicados com um mínimo 

de 6 alunos, caso isso não ocorra entraremos em contato com a família 

dos inscritos. 

Os demais cursos não possuem um número mínimo definido, porém o 

número de inscrições até o dia de início do curso (02/03) pode definir a 

continuidade ou não da modalidade. 

 

Qual o número máximo de alunos para cada modalidade? 

Não há um número máximo definido. No caso de grande volume de 

alunos, entraremos em contato com a família dos inscritos e as turmas 

poderão ser subdivididas em novos horários. 

 

Quais as formas de pagamento? 

Não há emissão de boletos para os Cursos Livres, os pagamentos 

devem ser efetuados diretamente na secretaria. A data de vencimento 

será no dia 10 do mês vigente. 

 

 

 

 



 

 

Quais roupas o aluno deverá usar em cada modalidade? 

 Futsal: camiseta, short ou calção e chuteira (sem travas). 

 Ballet(meninas): Collant preto sem manga, meia calça rosa, 

sapatilha rosa (com elástico), saia transpassada rosa. Cabelos 

presos com elástico, grampos, rede para coque e faixa de 

cabeça (rosa). 

 Ballet(meninos): Camiseta regata branca, bermuda de helanca 

preta, meias (soquete) brancas, sapatilha preta (com elástico). 

 Judô: Quimono (Judogui) azul ou branco. 

 

Quem são os professores responsáveis por cada modalidade? 

As apresentações dos profissionais responsáveis por cada modalidade e 

as metodologias aplicadas encontram-se disponíveis no site da escola, 

na página de Cursos Livres. 

 

Cordialmente, 

Equipe Escolar. 


