
 
 

 
 

PARCERIA COLÉGIO LA SALLE E MULT SPORT 
 

 

São Carlos, 16 de fevereiro de 2018. 
 

Prezados Pais e alunos,  
 

Como já é do vosso conhecimento, o Colégio Diocesano La Salle de São Carlos 

pertence à Rede La Salle Brasil-Chile.  

Como Rede de Ensino, a nossa Matriz preocupa-se em promover educação e atendimento 

de excelência e regulamenta alguns procedimentos que devem ocorrer em todos os colégios 

da Rede. No novo modelo implantado, a Rede La Salle busca instituições parceiras para o 

desenvolvimento de atividades extracurriculares. Diante disso, o nosso Colégio pratica 

parceria com algumas empresas, como: Baile de Formatura em parceria com a Splendour 

Eventos, Colônia de Férias em parceria com a H7 Esportes, Agenda Cultural em parceria 

com empresa especializada em turismo, venda de material didático do COC e da FTD em 

parceria com a Lista de Material Online, programa de educação bilíngue em parceria com 

a International School, etc. O Colégio está se estruturando e se organizando para a 

efetivação de outras parcerias, para o oferecimento de atividades esportivas, como:  Judô, 

Karatê, Dança, etc.  

Em relação aos treinamentos de futebol, a Rede La Salle procurou em São Carlos 

uma empresa que atendesse aos requisitos para uma prestação de serviços pautados na 

excelência. A empresa que se enquadrou nos quesitos exigidos foi a Mult Sport Escola de 

Futebol e Esportes. Esta tradicional escola foi fundada em 1996 e atualmente desenvolve 

treinamentos de Futebol, Locação de Campos e outros serviços, em três unidades 

localizadas na cidade de São Carlos, atendendo 935 alunos, em diversas categorias e possui 

convênio com mais de 13 escolas de educação da cidade. A filosofia das duas escolas, La 

Salle e Mult Sport, tem como foco a formação educacional e visam, através do esporte, a 

melhoria da qualidade de vida da população.  

Em agosto de 2017, a Mult Sport iniciou seus trabalhos em parceria com o Colégio 

Diocesano La Salle, oferecendo seus serviços aos alunos e às famílias deste Colégio, na 

Praça de Esportes do próprio Colégio. 

Em 2018, a Mult Sport amplia os seus horários no Colégio, oferecendo a locação de 

campos e quadras e treinamentos. Os interessados em participar dos treinamentos poderão 

fazer uma aula experimental, sendo essa agendada diretamente com a Mult Sport.   
 

Seguem abaixo os horários de treinamentos para 2018:  
 

1. FUTEBOL CATEGORIA BABY-FOOT 

Público Alvo: alunos da Educação Infantil e 1º ano EF  

Local: Campo Society do Colégio.  

HORÁRIOS 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira Sábado Domingo 

18h15 

às  19h15 
 

CATEGORIA 

4,5 e 6 ANOS 

CATEGORIA 

5,6 e 7 ANOS 
    



Observação: Os alunos do Colégio matriculados nesta atividade e que estudam no 

período da tarde serão levados pela professora da turma e entregues ao professor de 

futebol. Os pais poderão retirar seus filhos no horário final da aula, ou seja, às 19h15 do 

referido dia.   

 

2. ESCOLA DE FUTSAL 

Público Alvo: alunos e pais de 07 a 65 anos 

 

OBSERVAÇÃO: Para alunos entre 15 e 17 anos os horários serão divulgados posteriormente, de acordo 

com a procura.  

Local: Quadras poliesportivas do Colégio. 

Observação: Os alunos do Colégio matriculados nesta atividade e que estudam no 

período da tarde, ao final das aulas regulares, serão encaminhados para a aula de futebol. 

Os pais poderão retirar seus filhos no horário final da aula.  

Serão cobrados valores de mensalidade, sendo R$55,00 para o Baby-Foot e R$68,00 

para a Escola de Futsal. O pagamento será realizado através de boletos bancários emitidos 

pela Mult Sport. As matrículas deverão ser feitas diretamente na Mult Sport, unidade 

Shopping – Rua Trabalho com Fraternidade, 10 (próximo ao Shopping Iguatemi), 

telefone (16) 3376-1414. 

 

Certos dos benefícios e melhoria da qualidade de vida dos participantes, convidamos a 

todos para conhecer e participar das atividades. 
 

 

Atenciosamente, 
 

  
 

HORÁRIOS 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira 

17h às  17h50  
Futebol 

6º ao 9º ano EF 
 

Futebol 

6º ao 9º ano EF 
 

17h50 às 18h50  

Futebol 

2º ao 5º ano EF 

(Turma 1) 

 

Futebol 

2º ao 5º ano EF 

(Turma 1) 

 

18h50 às 19h50  

Futebol 

2º ao 5º ano EF 

(Turma 2) 

 

Futebol 

2º ao 5º ano EF 

(Turma 2) 

 

19h30 

às  21h 
 

Adulto  

acima de 

19 anos 

  

Adulto  

acima de 

19 anos 


