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João Pessoa, 02 de fevereiro de 2018. 
 

Senhores Pais ou Responsáveis, 
 

Atividades esportivas, culturais e intelectuais são fundamentais para as crianças adquirirem hábitos 

saudáveis, melhorarem o convívio social, aprenderem a trabalhar em equipe, bem como desenvolver a 

criatividade e talentos. Neste sentido, o Colégio Evolução oferece uma série de atividades extracurriculares para 

diversas faixas etárias, que terão início no próximo dia 19/02, conforme as informações a seguir. 

 

 Inscrição para as Escolinhas 

o Período de Inscrição: 06, 07 e 08 de fevereiro (ou até o encerramento das vagas)  

o Local de Inscrição: Prédio Administrativo (Rua José Liberato, 454, Miramar – ao lado da entrada do 

Fundamental II). 

o Cada família só poderá fazer a inscrição do aluno pelo qual é responsável. 

o O pai ou responsável deverá assinalar, na folha em anexo, as modalidades e horários que deseja 

matricular e levar para efetuar a matrícula. Importante: o simples preenchimento não garante a vaga. 

Para efetuar a matrícula, deve-se levar o requerimento preenchido, verificar a disponibilidade de vaga e 

realizar o pagamento.  

o Nenhum funcionário do Colégio está autorizado a fazer reserva de vaga. Lembramos, ainda, que NÃO há 

garantia de vaga para alunos que já participavam de alguma atividade no ano anterior. 

o Nos primeiros quinze dias de aula, as turmas poderão sofrer ajustes para se adequar aos horários, 

número de alunos por turma e etc. 

o As trocas de modalidade só poderão acontecer até o dia 05/03 caso haja vaga. 

o Só poderão frequentar as aulas das escolinhas os alunos que estiverem regularmente matriculados. 

o A desistência com devolução da taxa de matrícula poderá ser realizada até a primeira quinzena de 

aula (dia 05/03). Passado este prazo, não há restituição.  

o O valor da escolinha esportiva não inclui fardamento, festival, fantasias, troca de faixa, inscrição em 

campeonatos etc. 

 Período de aulas 

o Início: 19/02 

o Encerramento: 22/06 

Fundamental II – Tarde 

CÓDIGO HORÁRIOS MODALIDADE TURMAS DIAS PROFESSOR LOCAL 

403 19:10 às 20h  

18:20h às 19:10h 

Basquete 6° ao 9° Ano Qua  

Sex 

Walter Clube Cabo Branco 

707 19:10h às 20h Judô 6° ao 9° Ano Ter e Qui Arturo Sala de Judô 

603 20h às 20:50h Volei 6º ao 9º Ano Ter e Qui Eduardo Quadra 

806 18:30 às 19:20h Robótica 6º ao 8º Ano Ter e Qui Christiano Sala Pop Up 

109 19:10 às 20h 

20h ás 20:50h 

Futsal 6º ao 9º ano Seg e Qua Bruno Quadra 

302  18:20h às 19:10h Jazz 4º ao 6º Anos Seg e Qua Polly Sala de Dança 
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 Quantidade de alunos por turma e valores 

Os valores abaixo discriminados são referentes à prestação de serviços equivalentes ao período de 

19/02 a 22/06, com pagamento à vista, em espécie ou débito ou parcelado em três vezes no cartão de crédito 

(exceto HiperCard). 

 

 

 

 

 

 

 

 Uniforme 

O uniforme para as Escolinhas Esportivas é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Criativa - empresa 

responsável pela venda de fardamentos do Evolução (recepção do Ensino Médio). Após a aquisição do 

fardamento, nos dias de Escolinha, os alunos já deverão vir para a Escola devidamente uniformizados (inclusive 

em dias de aniversário), de acordo com o esporte, exceto para o Judô. Os alunos que optarem pelo Judô 

poderão adquirir o quimono e faixa em qualquer loja de artigos esportivos. 

Obs.1: Os fardamentos são encomendados no ato da matrícula. Não há pronta entrega de 

uniforme das escolinhas esportivas.  Após o dia da encomenda, o prazo para entrega é de 30 dias. 

Obs.2: O uso de  meia e sapatilha e cabelo penteado em COQUE são obrigatórios para as alunas 

de Jazz e Ballet. 

Obs.3: A aquisição do instrumento musical é de responsabilidade da família.  

 

 Competições Externas 

Nas modalidades esportivas, em competições externas, o professor poderá montar uma equipe para 

representar a escola. Nesse caso, a participação da criança está condicionada a uma convocação. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
A Direção. 

 

 
 

 

Modalidade Quantidade de alunos por turma Valores 

Jazz 20 R$ 495,00 

Judô 20 R$ 495,00 

Futsal 24 R$ 495,00 

Robótica 20 R$ 495,00 

Desenho e pintura 15 R$ 495,00 

Vôlei 24 R$ 495,00 

Judô – Jardim I 20 R$ 336,00 

Ballet – Jardim I 20 R$ 336,00 

Basquete 24 R$ 495,00 

Música 10 R$ 450,00 

Funcional 20 R4 495,00 
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REQUERIMENTO MATRÍCULA ESCOLINHAS ESPORTIVAS 

 

1. Assinalar com um X na coluna da esquerda as modalidades desejadas. Atenção para não haver choque de horário. 

 

Aluno (a): 

Série: Turma:  Turno:  

Responsável: 

 

Fundamental II – Tarde 

 

 CÓDIGO HORÁRIOS MODALIDADE TURMAS DIAS PROFESSOR LOCAL 

 403 19:10 às 20h  

18:20h às 19:10h 

Basquete 6° ao 9° Ano Qua  

Sex 

Walter Clube Cabo Branco 

 707 19:10h às 20h Judô 6° ao 9° Ano Ter e Qui Arturo Sala de Judô 

 603 20h às 20:50h Volei 6º ao 9º Ano Ter e Qui Eduardo Quadra 

 806 18:30 às 19:20h Robótica 6º ao 8º Ano Ter e Qui Christiano Sala Pop Up 

 109 19:10 às 20h 

20h ás 20:50h 

Futsal 6º ao 9º ano Seg e Qua Bruno Quadra 

 302  18:20h às 19:10h Jazz 4º ao 6º Anos Seg e Qua Polly Sala de Dança 

 

 

 

 

2. Valor total à pagar: R$ _____________________________ 

 

3. Forma de pagamento: (            ) dinheiro        (               ) cartão à vista      (            ) cartão parcelado. 

 

 

 


