
 

 

OLÁ FAMÍLIA DIOMAR TKD  

É chegado um dos momentos mais importantes para os nossos alunos(as): O Exame de Graduação!  

O momento de demonstrar as habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo de meses de 

dedicação e esforço nos treinos. Aprovado(a), o aluno(a) seguirá para o próximo nível, aprendendo 

novas técnicas, aprimorando as já aprendidas, seguindo assim o seu caminho para a conquista da tão 

almejada FAIXA PRETA.  

DIA, LOCAL E HORÁRIO 
 

DOMINGO, dia 07 DE NOVEMBRO DE 2021 as 9h30 na academia DIOMAR TKD. 

Av. Dr. Cincinato Cajado Braga, 403, 2º andar. Bairro Novo Eldorado. Contagem/MG. 

REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO(A) ALUNO(A) 

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL devidamente preenchida no site diomartkd.com.br, 

✓ Alunos menores de 11 anos: além da inscrição devidamente preenchida, os pais devem 

preencher a AVALIAÇÃO PERIÓDICA, também disponível no site diomartkd.com.br, 

✓ Uso do dobok completo, limpo e bem passado (branco ou colorido), 

✓ Levar garrafinha/squeeze, 

✓ Meninas: Cabelos bem presos, bem penteados (rabo de cavalo ou coque),  

✓ Meninos: cabelos bem penteados e unhas bem aparadas, 

✓ Não atrasar. 

✓ Uso de máscara é obrigatório, 

✓ Mensalidade em dia, 

✓ Pagamento da taxa de inscrição. 



 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO 

Devido a pandemia COVID-19, para evitarmos aglomeração, será disponibilizado DOIS CONVITES 

por aluno(a). Disponibilizaremos álcool gel e todos os deverão estar utilizando a máscara de 

maneira correta durante todo o evento. Contamos com a colaboração de todas as famílias, afim de 

evitarmos aglomeração.  

INSCRIÇÃO / PAGAMENTO 

Preencher o formulário on-line disponível no site diomartkd.com.br. O valor da taxa pode ser 

efetuado o pagamento através de PIX/ transferência bancária. Solicite a chave de segurança. 

PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 28/10/2021 (QUINTA).  

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E RESULTADO  
 
Os resultados estarão disponíveis em nosso site: diomartkd.com. Os alunos(as) aprovados receberão 

a sua nova graduação/faixa e diploma durante a sua aula. O critério de avaliação seguirá o modelo 

que já é aplicado em nossa equipe, serão avaliados os componentes abaixo descriminados, com 

pontuação inicial no valor de 10,0 pontos e dedução de pontos. Para APROVAÇÃO o(a) candidato(a) 

deverá conquistar uma nota média, igual ou superior a 6 pontos ou aproveitamento de 60%.  A 

divulgação do resultado será realizada através da lista geral de aprovados, divulgada no site: 

www.diomartkd.com.br. O candidato terá acesso ao resultado detalhado do seu exame, com o valor 

que obteve em cada um dos componentes avaliados.     

 

REAVALIAÇÃO  
No caso de reprovação o aluno(a) terá uma segunda oportunidade (recuperação) a ser agendada com 

o mestre examinador e professores no prazo máximo de duas semanas sem CUSTO ADICIONAL. 

 

http://www.diomartkd.com.br/


 

 

 

ENTREGA DAS NOVAS GRADUAÇÕES (FAIXAS) E DIPLOMAS  
Os alunos(as) APROVADOS receberão as suas novas graduações e diplomas no dia de sua aula.  

    

 



 

 

 

PARA RELEMBRAR: ENTREGA DE FAIXAS DEZEMBRO DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Mestre Diomar Renato de Oliveira Brandão  

Faixa Preta 4º Dan  

Graduando em Ed. Física 

 

 

“O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vocês até aqui.  Esperamos que esta vitória 

seja o início e/ou a continuidade para muitas outras conquistas, seja dentro ou fora do dojang”. 


