
Os esportes ofertados pelo Colégio Salesiano são importantes ferramentas transformadoras, voltadas
ao eixo da saúde e qualidade de vida, desenvolvendo valores que Dom Bosco propôs, como disciplina,
companheirismo, vontade de vencer, respeito com os colegas, com os espaços e consigo mesmo. Entre
os projetos esportivos que desenvolvemos e participamos, destaque para as Olimpíadas Internas, desde
a Educação Infantil, GINSAL (Gincana do Salesiano); Festivais Esportivos, equipes participando dos Jogos
Escolares (JESC, Moleque Bom de Bola, Jogos Escolares de Itajaí - 12 anos consecutivos Campeão Geral).

Escolinhas Esportivas - Infantil I ao 5º ano EF - As aulas acontecem uma vez por semana, das 17h35 às
19 horas. As matrículas podem ser realizadas no mesmo dia da matrícula da escola.

Esporte que educa

Treinos Esportivos - 6º ao Terceirão - As atividades esportivas [destinadas aos alunos do período
matutino não possuem custos extras].
Para se inscrever o aluno do Ensino Fundamental receberá uma ficha de inscrição no início do ano letivo.
Para os alunos do EM, as atividades esportivas valem como aula de Educação Física e a inscrição será
realizada também no início do ano.

Confira a tabela de horários dos treinos esportivos de 2022 em nosso site.

ANO DIA

Sexta-feira
Sexta-feira

3º ao 5º ano

3º ao 5º ano - M

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

1º e 2º anos
3º ao 5º ano
Ed. Infantil
1º e 2º anos

BASQUETE
Uma vez por semana

Ed. Infantil I e II
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

1º ano
4º ano
5º ano
Ed. Infantil II e III
1º ano
2º ano
3º ano
2º ano
4º e 5º ano

FUTSAL
Uma vez por semana

VOLEIBOL
Uma vez por semana

4º ao 5º ano

2º e 3º ano

Quarta-feira

Sexta-feira

HANDEBOL
Uma vez por semana

3º ao 5º ano - F Terça-feira
Quinta-feira



MUSICALIZAÇÃO
Uma vez por semana
das 17h35 às 19 horas

Ed.Infantil e 1º ano

3º ao 5º ano
(avançado)

2º ao 5º ano
(iniciante)

Segunda-feira

Terça-feira

Quinta-feira

MUSICALIZAÇÃO - Ensino Fundamental Anos Finais

TERÇA-FEIRA

6ºs e 7ºs anos - Das 13h30 às 15 horas

8ºs e 9ºs anos - Das 15h20 às 17h30

EM - Das 13h30 às 17h30

SEGUNDA-FEIRA

Desde 2020, o Colégio Salesiano Itajaí é uma escola licenciada da NBA Basketball School, programa oficial
de basquete para crianças e jovens.
O objetivo é incentivar, apoiar e difundir a experiência NBA para os praticantes da modalidade.
A metodologia da NBA Basketball School é uma progressão, baseada no desenvolvimento de habilidades
necessárias a cada nível.  
*Obrigatória a compra do uniforme.

Nosso Basquete é NBA

“Uma escola salesiana sem música é como um corpo sem alma.” Dom Bosco.

Oficinas Culturais - As escolinhas e oficinas culturais tem o objetivo de despertar, desde criança, as
habilidades artísticas, a sensibilidade e a criatividade.

Artes

Filosofia

Divertido Criando
habilidades

Cultivando
valores

Desenvolvendo
bem-estar



Para diversificar as opções oferecidas às famílias e acompanhar as novidades da educação, o Salesiano
conta com alguns parceiros:

STUDIO DE DANÇA MERY ROSA - Oportuniza aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, de 
3  a 11 anos, o desenvolvimento corporal através da dança em suas várias modalidades. As aulas
acontecem no colégio, após as aulas, com o acompanhamento da professora Roberta Lamim, do Studio
Mery Rosa. As rematrículas dos alunos que já frequentam as aulas em 2021 devem ser feitas de 10/11 a
10/12. Após essa data serão abertas as vagas para novos alunos se matricularem para 2022. As matrículas
e rematrículas são realizadas no Studio de Dança Mery Rosa.

BABY-CLASS (3 a 6 anos) 2ªs e 4ªs - Das 18 às 18h50
CHILDREN (7 a 10 anos) 3ªs e 5ªs  - Das 18 às 19 horas

Para mais informações e Matrículas: Studio Mery Rosa
Av. José Eugênio Müller, 1299 – Vila Operária, Itajaí
Fone: (47)3344-3968

CURSO DE INGLÊS CCAA - A parceria iniciou em 2001 e oportuniza aos alunos do Ensino Fundamental e
Médio o desenvolvimento da língua inglesa, através do método CCAA, em aulas realizadas no Colégio.
Importante: o aluno do Salesiano é beneficiado com um desconto de 30% para estudar em turmas dentro
do Colégio ou em turmas nas unidades do CCAA Itajaí e Balneário Camboriú. Confira a Tabela de Horários
2022 em nosso site ou na secretaria. 

Para mais informações e Matrículas: CCAA Itajaí - Fone: (47) 3348-1663 - Rua Samuel Heusi, 233 - Centro
WhatsApp: (47)99263- 4069

Parcerias



Parcerias
ROBÓTICA / ROBOMIND - O curso é indicado para estudantes a partir do segundo ano do ensino
fundamental, e tem como objetivo ampliar as possibilidades de recursos para resolução de problemas. 
A cada aula os estudantes são desafiados a construir e programar robôs aprendendo e ampliando novos
conceitos na prática, com Matemática, Engenharia, Física e Programação. As aulas que acontecem na
escola, semanalmente de forma presencial, têm duração de 1hora e 30 minutos e seguem um protocolo
internacional de segurança ao Covid-19.

Contato para informações e matrícula na Robótica:
Robomind - Dylan Coelho - Telefone/Whatsapp: (47) 99919-0440

HORÁRIO ROBÓTICA COLÉGIO SALESIANO 2022
 

ESCOLA DE JUDÔ ADRIANA CAPELA - A UNESCO declara o JUDÔ como o melhor esporte de formação
inicial para crianças e jovens, pois promove educação física integral e permite, através do conhecimento e
da prática regular, o aprimoramento de todas as possibilidades psicomotoras necessárias para o
desenvolvimento saudável.
A Escola de Judô Adriana Capela acredita e trabalha para que o aprendizado seja amplo, inserindo as
técnicas, regras e conceitos do Judô de forma progressiva e respeitando a evolução individual de
aprendizagem. Oferece material didático de apoio e efetua avaliação mensal de aprendizagem. O objetivo
é que a iniciação esportiva da modalidade aconteça de forma leve, alegre e com toda a disciplina que
tradicionalmente norteia o Judô, transmitindo todos os valores da modalidade.

Segunda-feira: EI ao 2º ano - Das 17h35 às 19 horas
Terça-feira: 3º ao 5º ano - Das 17h35 às 19 horas

Contato para informações e matrícula no Judô
Sensei Adriana Capela
Telefone/Whatsapp: (47) 99709-7559

HORÁRIO           SEGUNDA             TERÇA               QUARTA          QUINTA            SEXTA

9h45 - 11h15

13h45 - 15h15

17h40 - 19h10

ROBOTICS
(5º ao 9º)

INVENTORS
(2º ao 4º EFAI)

INVENTORS
(2º ao 4º EFAI)

INVENTORS
(2º ao 4º EFAI)

INVENTORS
(2º ao 4º EFAI)

ROBOTICS
(5º ao 9º)

ROBOTICS
(5º ao 9º)

INVENTORS
(2º ao 4º EFAI)


