
 
 
 
 
 
 



 

FUTSAL – (Certificado ISO 9001/2008) 

Objetivos: Promover o aprendizado e o aperfeiçoamento do aluno nos fundamentos básicos e 

conhecimento das regras, oferecendo-lhe a oportunidade de praticar a modalidade por lazer, 

socialização ou fins competitivos. 



 

Etapas: O curso é oferecido para crianças a partir de 5 anos de idade e dividido nas seguintes 

faixas etárias: 5 e 6 anos, 7 a 8 anos, 9 a 10 anos, 11 a 13 anos. De acordo com a evolução 

dentro do curso, o aluno será convidado a mudar de nível. O curso possui turmas mistas 

(masculino e feminino). 
 
Estrutura: As aulas são duas vezes por semana com duração de uma hora cada aula. Durante a 

aula, os dez minutos iniciais são destinados ao desenvolvimento de capacidades físicas 

adequadas a cada faixa etária e o restante, à aplicação do conteúdo técnico/tatico específico da 

modalidade. 

 Semestralmente, ocorre uma avaliação esportiva dos alunos. 

 Durante o ano acontecem atividades variadas, como festivais e eventos recreativos. 

 Em caso de chuvas ou indisponibilidade do uso das quadras, as aulas serão ministradas 

através de atividades alternativas, com adaptação do planejamento. Só haverá cancelamento 

de aulas em casos extremos, quando a Escola de Esportes julgar comprometida a segurança 

dos alunos. 

 

Uniforme: Os uniformes do curso Futsal (Calção e Camisa) serão disponibilizados pela Escola de 

Esportes, com a venda diretamente na secretaria da Escola de Esportes, com pronta entrega. 

 O uso do uniforme completo da Escola de Esportes será OBRIGATÓRIO. 

 É aconselhável o uso de meiões. 

Regras básicas de funcionamento: Para obter melhor rendimento e maior produtividade no curso, é 

de extrema importância que o aluno seja: 

Pontual – a pontualidade é imprescindível para o bom desenvolvimento das aulas, além de 

demonstrar respeito aos seus colegas e ao seu professor. 

Assíduo – a assiduidade garante o acesso a todo o conteúdo previsto para a formação. Os atrasos 

e as faltas acarretam a perda de conteúdos, que são de extrema importância para se alcançar o 

resultado desejado. 

No mês de julho e dezembro, devido ao período de férias, serão oferecidos horários extras 

(aulões), de acordo com o calendário escolar, que possibilite ao aluno obter todo o conteúdo 

relativo ao mês. 

 
Forma de Cobrança: A mensalidade do curso será cobrada em boleta única. Serão pagas 11 

mensalidades (de fevereiro a dezembro). Não é cobrada mensalidade do curso em Janeiro. 



 A primeira mensalidade e a taxa de matricula deverão ser pagas na secretaria da escola de 

esportes. As demais mensalidades serão pagas através de boleto bancário, que serão 

entregue todos os meses via aluno. 

 As despesas de cursos são devidas a partir da data de matrícula até a data de solicitação do 

cancelamento, que deverá ser feita pelos pais ou responsáveis, POR ESCRITO ou por EMAIL 

(viniciusfutsal@yahoo.com.br), na secretaria da Escola de Esportes. 

 Para maiores informações consulte a secretaria da Escola de Esportes ou o coordenador 

Vinicius – (31) 8797.5293. 

 

 VALORES: 

 MATRICULA: R$80,00 

 MENSALIDADE: R$95,00 

VÔLEI – (Certificado ISO 9001/2008) 
 
Objetivos: Possibilitar a prática do Vôlei através da aprendizagem dos fundamentos técnico/tático 

básicos e conhecimentos das regras, oferecendo-lhe a oportunidade de praticar a modalidade por 

lazer, socialização ou fins competitivos. 

 

Etapas: O curso é oferecido aos alunos a partir dos 7 anos de idade e dividido nas seguintes 

faixas etárias: 7 a 10 anos, 11 a 13 anos e Acima de 14 anos. De acordo com a evolução dentro 

do curso, o aluno será convidado a mudar de nível. O curso possui turmas mistas (masculino e 

feminino). 

 
  
Estrutura: As aulas são duas vezes por semana com duração de uma hora cada aula. Durante a 

aula, os dez minutos iniciais são destinados ao desenvolvimento de capacidades físicas 

adequadas a cada faixa etária e o restante, à aplicação do conteúdo técnico/tático específico da 

modalidade. 

 Semestralmente, ocorre uma avaliação esportiva dos alunos. 

 Durante o ano acontecem atividades variadas, como festivais e eventos recreativos. 

 Em caso de chuvas ou indisponibilidade do uso das quadras, as aulas serão ministradas 

através de atividades alternativas, com adaptação do planejamento. Só haverá cancelamento 

de aulas em casos extremos, quando a Escola de Esportes julgar comprometida a segurança 

dos alunos. 

 



Uniforme: Os uniformes do curso de Vôlei (Calção/Short e Camisa) serão disponibilizados pela Escola 

de Esportes, com a venda diretamente na secretaria da Escola de Esportes, com pronta entrega. 

 O uso do uniforme completo da Escola de Esportes será OBRIGATÓRIO. 

 É aconselhável o uso de meiões e joelheiras. 

Regras básicas de funcionamento: Para obter melhor rendimento e maior produtividade no curso, é 

de extrema importância que o aluno seja: 

Pontual – a pontualidade é imprescindível para o bom desenvolvimento das aulas, além de 

demonstrar respeito aos seus colegas e ao seu professor. 

Assíduo – a assiduidade garante o acesso a todo o conteúdo previsto para a formação. Os atrasos 

e as faltas acarretam a perda de conteúdos, que são de extrema importância para se alcançar o 

resultado desejado. 

No mês de julho e dezembro, devido ao período de férias, serão oferecidos horários extras 

(aulões), de acordo com o calendário escolar, que possibilite ao aluno obter todo o conteúdo 

relativo ao mês. 

 
Forma de Cobrança: A mensalidade do curso será cobrada em boleta única. Serão pagas 11 

mensalidades (de fevereiro a dezembro). Não é cobrada mensalidade do curso em Janeiro. 

 A primeira mensalidade e a taxa de matricula deverão ser pagas na secretaria da escola de 

esportes. As demais mensalidades serão pagas através de boleto bancário, que serão 

entregue todos os meses via aluno. 

 As despesas de cursos são devidas a partir da data de matrícula até a data de solicitação do 

cancelamento, que deverá ser feita pelos pais ou responsáveis, POR ESCRITO ou por EMAIL 

(viniciusfutsal@yahoo.com.br), na secretaria da Escola de Esportes. 

 Para maiores informações consulte a secretaria da Escola de Esportes ou o coordenador 

Vinicius – (31) 8797.5293. 

 

 VALORES: 

 MATRICULA: R$80,00 

 MENSALIDADE: R$95,00 



Curso Básico de Esportes – (Certificado ISO 9001/2008) 
 
Objetivos: É um curso que aborda o aspecto educacional da atividade física e do esporte e a 

importância do trabalho de base, tendo como objetivo oferecer aos alunos de 3 a 6 anos, a 

oportunidade de vivenciar movimentos e conhecer diversas modalidades de esporte. Sendo assim, a 

criança poderá, seja por aptidão ou apreciação, optar pela continuidade na prática do esporte 

específico indicado ou escolhido. 

 

Etapas: O curso consta de duas etapas com as seguintes características pedagógicas: 

 3 - 4 anos: Estimular a criança a vivenciar movimentos fundamentais para a prática da 

atividade física; 

 5 - 6 anos: Preparar a criança através da vivência e experiência de movimentos fundamentais, 

para a iniciação esportiva e iniciação básica nas modalidades esportivas: Basquete, Futsal, 

Ginástica, Handebol, Vôlei. 

O curso possui turmas mistas (masculino e feminino). 

  

Estrutura: As aulas são duas vezes por semana com duração de uma hora cada aula. 
Semestralmente, ocorre uma avaliação esportiva dos alunos. 

 Em caso de chuvas ou indisponibilidade do uso das quadras, as aulas serão 

ministradas através de atividades alternativas, com adaptação do planejamento. Só 

haverá cancelamento de aulas em casos extremos, quando a Escola de Esportes julgar 

comprometida a segurança dos alunos. 

 

Uniforme: Os uniformes do Curso Básico de Esportes (Calção/Short e Camisa) serão disponibilizados 

pela Escola de Esportes, com a venda diretamente na secretaria da Escola de Esportes, com pronta 

entrega. 

 O uso do uniforme completo da Escola de Esportes será OBRIGATÓRIO. 

Regras básicas de funcionamento: Para obter melhor rendimento e maior produtividade no curso, é 

de extrema importância que o aluno seja: 

Pontual – a pontualidade é imprescindível para o bom desenvolvimento das aulas, além de 

demonstrar respeito aos seus colegas e ao seu professor. 

Assíduo – a assiduidade garante o acesso a todo o conteúdo previsto para a formação. Os atrasos 

e as faltas acarretam a perda de conteúdos, que são de extrema importância para se alcançar o 

resultado desejado. 



No mês de julho e dezembro, devido ao período de férias, serão oferecidos horários extras 

(aulões), de acordo com o calendário escolar, que possibilite ao aluno obter todo o conteúdo 

relativo ao mês. 

 
Forma de Cobrança: A mensalidade do curso será cobrada em boleta única. Serão pagas 11 

mensalidades (de fevereiro a dezembro). Não é cobrada mensalidade do curso em Janeiro. 

 A primeira mensalidade e a taxa de matricula deverão ser pagas na secretaria da escola de 

esportes. As demais mensalidades serão pagas através de boleto bancário, que serão 

entregue todos os meses via aluno. 

 As despesas de cursos são devidas a partir da data de matrícula até a data de solicitação do 

cancelamento, que deverá ser feita pelos pais ou responsáveis, POR ESCRITO ou por EMAIL 

(viniciusfutsal@yahoo.com.br), na secretaria da Escola de Esportes. 

 Para maiores informações consulte a secretaria da Escola de Esportes ou o coordenador 

Vinicius – (31) 8797.5293. 

 

 VALORES: 

 MATRICULA: R$80,00 

 MENSALIDADE: R$100,00 



 
 


