
TEATRO - JUDÔ - KARATÊ - BALLET E JAZZ
- STREET DANCE - PATINAÇÃO - FUTSAL -

GINÁSTICA - INGLÊS

COLÉGIO LA SALLE CANOAS

CONFIRA AQUI AS NOVIDADES E
INFORMAÇÕES PARA ESTE ANO LETIVO



TEATRO
Mensalidade: R$ 120, 00

Para realizar a matrícula: 
- De 1° de Março 6 de Março, ao meio dia;
- Fotografe e envie a ficha de inscrição preenchida via Whatsapp: 51 981825547.

Início das aulas: 15 de Março.

Horários das aulas: Toda quarta-feira no grupo escolhido na ficha.
Local das aulas: Sala de dança.

 

TURMA 4 (INICIANTES) 
3° ao 6° ano EF
13h30 até 14h30 

TURMA 5 (INICIANTES)
7° ano EF ao Ensino Médio
14h30 até 15h30 

TURMA 6 (AVANÇADOS) 
15h30 às 17h 

 
TURMA 1 (AVANÇADOS) 
8h às 9h30 

TURMA 2 (INICIANTES)
5° ao 7° ano EF
9h30 às 10h30 

TURMA 3 (INICIANTES)
1° ao 4° ano EF
10h30 às 11h30 

- Acesse aqui a ficha de inscrição para impressão.
- Estudantes só estão aptos a participar da modalidade AVANÇADO
caso participaram da extraclasse de teatro no ano passado. 

 
Contato
51 981825547

https://docs.google.com/document/d/1nKaUQySScux_kT0wgV9ugxQamd2rSXSy/edit?usp=sharing&ouid=109021685248029427202&rtpof=true&sd=true


JUDÔ
Mensalidade: Kids R$ 165,00 / Pré judô 150,00

Para realizar a matrícula: Entrar em contato com o professor Douglas via
whatsapp 51 98617-7991.

Início das aulas: Aula experimental - 01/03, início - 06/03.

Horários das aulas: Segundas e quartas e das 18h às 19h - Judô  Kids;
Sextas das 18h às 19h - Pré Judô.

Local das aulas: Sala 102-8, prédio 8, terreo.

 
Contato
(51) 98617-7991

+ taxa de material 50,00

Turno Complementar
Segunda e quartas - 9:20h as 10:20h - Judô Kids.
Quarta - 10:25h as 11:15h - Pré judô.



KARATÊ
Mensalidade: R$ 170,00

Para realizar a matrícula: Entrar em contato com o professor Rafael via
whatsapp 51 985312334.

Horários das aulas: Manhã, tarde e noite, conforme faixa etária.

Local das aulas: Ginásinho e Sala da Educação Infantil 06.

(Consulta diretamente com o professor)

 
Contato
51 985312334



BALLET E JAZZ
Mensalidade: R$ 135,00 (Maternal, Infantil e Juvenil 1) - R$ 175,00 (Juvenil 2)

 

Para realizar a matrícula: R$ 35,00, realizar a inscrição com a Professora Leticia
via whatsapp 51 985870786.

Horários das aulas: 

Local das aulas: Colégio La Salle Canoas, conforme faixa nível de ensino.

 
Maternal - Segunda-feira, 18h às 18h45 – Educação Infantil (sala da Educação Infantil) 
Infantil - Terça Feira, 18h às 18h45 – 1º e 2º ano (sala da Educação Infantil)
Juvenil - Quarta-feira, 18h às 18h45 – 3º ao 5º ano (sala no 4º andar)
Juvenil - Sexta-feira, 13h30 às 14h30 – A partir do 6º ano (sala de dança)

 
Contato
51 985870786



STREET DANCE
Mensalidade: R$130,00 por mês  

Para realizar a matrícula: R$70,00, realizar a inscrição com a Professora Tayna
via whatsapp 51 993389096.

 
Contato
51 993389096 

Início das aulas: 02/03

Horários das aulas: 

Local das aulas: Colégio La Salle Canoas, conforme faixa nível de ensino.

 
Segunda-feira: 
14h - 3º ano ao 5º ano
18h15 - 4º ano e 5º ano
19h15 - 6º ano e 7º ano (Turma em análise, realização mediante 4 alunos) 

Terça-feira: 
14h - 6º ano ao 8º ano
18h - Pré I ao 2º ano

Quinta-feira:
14h - 9º ano ao Ensino Médio
18h15 - 3º ano



PATINAÇÃO

- Em até 10x
- R$ 150,00 - Transferência via PIX através do número (51) 994.206.125: Até o último dia útil do mês
anterior da respectiva prática da atividade. 
 O comprovante de pagamento deve ser enviado para o número de WhatsApp.
- R$ 160,00 - Via Boleto Bancário: No início do mês, para os responsáveis que não pagaram via PIX,
será gerado um boleto com data de vencimento para o respectivo 5º dia útil do mês corrente.
 Ex.: No início de março é gerado um boleto relativo à mensalidade do mês de março, no valor de R$
160,00. Após o boleto ser gerado o pagamento necessariamente deve ser realizado através deste.
- Cancelamentos Deve ser realizado através do WhatsApp, para que o investimento do mês não seja
cobrado, o cancelamento deverá ser realizado até o último dia útil do mês anterior ao vencimento
da mensalidade.

Mensalidade:  Anual R$ R$ 1.500,00 para pagamentos via PIX - R$ 1.600,00 para pagamentos via
boleto.
 

Para realizar a matrícula: A partir 23 de fevereiro, através do preenchimento do formulário
disponibilizado nos links: 1º e 2º anos EF / 3º aos 5º anos EF

Início das aulas: 03 de março 

Horários das aulas: Sexta-feira, das 18h20 às 19h20.

Local das aulas: Ginásio Bagatini
- 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, no respectivo dia da aula buscamos as crianças no
pátio.
- Acima do 3º ano do Ensino Fundamental, nos respectivos dias das aulas os alunos
direcionam-se até o ginásio onde será realizada a atividade. Ao término da aula os
responsáveis buscam as crianças diretamente no local das aulas.

Equipamentos e uniformes

- A EPAB oferece patins oficiais através de aluguel no valor de R$ 40,00 mensais, a serem
incluídos juntamente ao investimento da mensalidade. As famílias que não pretendem
adquirir o próprio patins para seus filhos podem solicitar o serviço no formulário de
inscrição. Consulte o professor antes de adquirir o seu patins.
- O uniforme para a participação na atividade de Patinação é o mesmo utilizado nas aulas de
Educação Física, não sendo necessário adquirir malha própria para este fim. Itens de
segurança são recomendados.  

 
Contato
51 994206125

https://forms.gle/d9KjEZ5E7aKkwwxs8
https://forms.gle/xbaUp6nbMg6BHHN4A


FUTSAL
Mensalidade: 1x semana - R$ 100,00 / 2x semana - R$ 160,00
- Vencimento dia 10 de cada mês no boleto.
- Para pagamentos antecipados do 1° semestre (março/abril/maio/junho) no cartão de
crédito (diretamente na Secretaria do Poliesportivo), parcelamento em até 4x sem juros e
10% de desconto. Promoção válida para matrículas/rematrículas efetuadas até 03/03/2023.

Para realizar a matrícula: A partir de 14/02 presencialmente na Secretaria do
Poliesportivo de acordo com a disponibilidade de vagas.

Início das aulas: Grupo A1: 06/03 - Grupo C: 06/03 - Grupo B: 07/03 - Grupo A2: 10/03

Horários das aulas: Das 18h15 às 19h15

Local das aulas: Centro Poliesportivo

 
Segunda e Quarta
Grupo A1 - Nascidos em 2016/2017
Grupo C - Nascidos em 2012/2011

Uniformes 2023

Os uniformes adquiridos pelos alunos da escolinha de futsal de 2022 poderão
ser utilizados. Informamos que teremos o modelo de 2023 (manteremos o
mesmo padrão de cores e logo), porém, foi necessário trocar o fornecedor.
Ressaltamos que não é obrigatória a aquisição do mesmo para a atividade
extraclasse. No ato das matrículas/rematrículas vamos disponibilizar a lista de
interesse para o pedido bem como valores e condição de pagamento.  

 
Terça e Quinta
Grupo B - Nascidos em 2015/2014/2013

 
Sexta
Grupo C - Nascidos em 2012/2011

 
Contato
51 3476-8761



GINÁSTICA
Mensalidade: R$ 160, 00

Para realizar a matrícula: R$ 130,00, realizar a inscrição com a Professora
Evelyn via whatsapp 51 993126582 ou Vera 51 999595210.

Início das aulas: 27/02

Horários das aulas: 18h10 às 19h40 / 18h20 as 19h20 (apenas sexta)

Local das aulas: Sala de dança e Ginásinho

 

5° ao 7° ANO
Quinta-feira
Ginásinho 

1° ao 5° ANO - TREINO EXTRA
Sexta-feira
Sala de dança

 
1° e 2° ANOS
Segunda-feira
Sala de dança

3° e 4° ANOS
Terça-feira
Ginásinho 

EDUCAÇÃO INFANTIL
Quarta-feira
Sala de dança

 
Contato
51 993126582

- Desconto para pagamento efetuado até o dia 5 do mês em curso (R$ 150,00)



INGLÊS
Mensalidade: R$ 348,61 (1+4 parcelas)

Para realizar a matrícula: Até 28/02 (pagamento da primeira parcela), realizar a
inscrição com Adroaldo via whatsapp 51 9764-8591.

Início das aulas: 04/03

Horários das aulas: Children (5 e 6 anos) – finais da tarde/anoitecer
Kids (7 a 10 anos) – Manhã ou Tarde*
Teens (a partir dos 11 anos) – Tarde*

Hora extra de aula de conversação
Nivelamento gratuito (antes da matrícula)
Aula experimental gratuita (antes da matrícula)

 
Contato
51 9764-8591


