
Colégio Maria Ester



APRESENTAÇÃO

 A prática de esportes é considerada fundamental para a vida social, para a saúde e 

para o bem-estar, contribuindo com o desenvolvimento integral do ser humano. 

 Nesse sentido, o Colégio Maria Ester oferece uma opções de modalidades esportivas 

para os seus alunos. O formato das escolinhas atende aos alunos interessados na prática 

esportiva, com profissionais habilitados.

 Para o ano letivo de 2018, teremos as seguintes modalidades e horários:

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS

1.  As matrículas estão abertas na Tesouraria do colégio no período de janeiro de 2018; 

2.  As turmas somente serão formadas com o mínimo de 12 alunos matriculados por turma, 

com exceção da modalidade de Natação. Cada esporte terá vagas limitadas em virtude de um 

melhor atendimento aos alunos;

INVESTIMENTO

 1.   Basquete / Jazz / Futsal / Karatê / Voleibol ........................................... R$ 70,00

 2.   Futsal (apenas aos sábados) ................................................................. R$ 60,00

 3.   Natação ................................................................................................... R$ 90,00

 4.   Teatro ...................................................................................................... R$ 50,00

 O número de parcelas totais para cada modalidade esportiva é de 11, sendo o total do 

investimento a soma das mensalidades; 

� As parcelas poderão ser pagas nas formas que seguem:

a.  Pagamento à vista do total das mensalidades com desconto especial de 20%;

b.  Pagamento parcelado no cartão de crédito (parcelado em até 08 vezes);

c.  Pagamento mensal no colégio através de boleto.

MODALIDADES

Futsal

Futsal

Voleibol

Basquete

Karatê

Jazz

Natação

Teatro

DIAS

segundas e quartas

sábado

terças e quintas

quartas e sextas

terças e quintas

segundas e quartas

segundas e quartas 

ou terças e quintas

terças e quintas

sábados

HORÁRIOS

08h às 09h

16h10 às 17h10

07h30 às 08h30

08h30 às 09h30

17h10 às 18h10

17h às 18h

17h10 às 18h10

17h30 às 18h30

18h30 às 19h30

19h30 às 21h

11h10 às 12h

12h às 12h50

17h10 às 18h

18h às 18h50

14h às 16h

OBSERVAÇÕES

Alunos do Fund. II e 

Ensino Médio

(de 5 a 7 anos)

(de 8 a 10 anos)

Turma mista a partir 

dos 10 anos

Turma mista a partir 

dos 10 anos

Turma mista a partir 

dos 4 anos

Iniciação

Intermediário

Avançado

Iniciação

Intermediário

Avançado

Iniciação

Intermediário

Avançado

Turma Única


