


Futsal - crianças de 3 a 13 anos 
 
Participa de torneios, faz passeios e viagens. Há uniforme personalizado. 
 
Horários/Turmas:  
Segundas e quartas-feiras: das 17h30min às 18h30min - 1º e 2º ano. 
Segundas e quartas-feiras: das 18h30min às 19h30min - 3º ao 5º ano. 
Terças e quintas-feiras: das 17h30min às 18h30min - TUIMD, Ed. Infantil e 1º ano. 
 
Informações e inscrições com o professor Everton Deiques 
Telefone: 99845-6326 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Handebol - crianças de 6 a 16 anos 
Masculino e Feminino 
 
 
Participa de torneios, faz passeios e viagens. Há uniforme personalizado. 
 
Turmas: Sextas-feiras às 17h30min às 18h30min. 
Informações e inscrições com o professor Everton Deiques 
Telefone: 99845-6326 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Judô 
 
 
Aprimora o equilíbrio corporal utilizando a disciplina e o respeito nas suas ações e nas 
suas reações. Com autoconfiança, lida melhor com suas limitações, controlando suas 
emoções. 
 
Turmas: terças e quintas-feiras às 17h45min. 
Informações e inscrições com o professor Rafael 
Telefone: 99969-8757 
E-mail: judo.rafaelrs@gmail.com 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Escolinha de Arte 
 
Oficinas de criatividade! Arte é vida, é criação, é sentimento, é emoção!  
 
Turmas: terças-feiras das 17h30min às 18h30min. Vagas para estudantes a partir do 1º 
ano do Ensino Fundamental. 
 
Informações e inscrições através do telefone 3268-7158. Vagas limitadas! 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Patinação 
 
 Esse esporte faz um trabalho paralelo entre o corpo e a mente. Venha patinar com a 
gente. 
 
Turmas:  
Iniciante: segundas e quartas-feiras das 17h45min às 18h30min 
Intermediário: segundas e quartas-feiras das 18h30min às 19h15min 
Avançado: segundas e quartas-feiras das 19h15min às 20h 
Adulto: segundas e quartas-feiras das 20h às 20h45min 
 
Informações e inscrições com o professor André kasper 
Telefones: 3264-0426 e 99893-0210 
E-mail: escoladepatinacaoandrekasper@gmail.com 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Ginástica Rítmica 
 
Estimula a capacidade criativa por meio da expressão corporal, do autoconhecimento e 
do autocontrole. 
 
Turmas a partir dos 4 anos. 
Iniciantes: terças e quintas-feiras das 17h45 às 18h45 
Avançadas: a definir 
Informações e inscrições com a professora Priscila Ri 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Discovery 
 
Faz parte da essência do Discovery by Challenge contribuir para o crescimento e 
evolução das crianças, ensinando inglês com inovação e consistência. 
 
Aulas no Colégio Mãe de Deus: 
Turmas: do 2º ano ao 6º ano do EF 
Horário: segundas e quartas-feiras das 17h45min às 19h 
 
Na sede do Discovery:  Consulte horários 
Inglês para todos os níveis; 
Transporte próprio para crianças e adolescentes; 
Preparação para exames internacionais - Cambridge, TOELF e TOEIC. 
Telefone: 3268 6655 
Site:  www.discoveryenglish.com.br 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



 UNO Robótica  
 
A educação em robótica é uma atividade prática, completa e divertida na qual o aluno 
aprende os principais fundamentos de mecânica, de eletrônica e de programação em 
um ambiente de descobertas. 
Por um valor mensal, o aluno possui seu robô e participa do curso na Escola, em que 
irá aprender a montar, a programar e a testar a plataforma, além de prototipar 
circuitos eletrônicos básicos. Os cursos são destinados para alunos a partir de 6 anos 
de idade, e as turmas são separadas por faixa etária. 
 
Turmas: segundas e quartas-feiras 
Telefone: 3022-4434 com Gustavo 
E-mail: contato@unorobotica.com.br 
Site: www.unorobotica.com.br/MaeDeDeus 

ATIVIDADES  TERCEIRIZADAS 



Coral 
 
A música atua sobre a inteligência e sobre a sensibilidade do ser humano. Ela traz 
alegria e emoção. 
 
Turmas: quintas-feiras das 17h40min às 19h. 
Informações e inscrições no Colégio, com a professora Sandra, na 1ª quinzena de 
março. 

ATIVIDADES  OFERECIDAS PELO COLÉGIO 



Danças folclóricas e populares - Há 32 anos divulgando o Folclore 
 
A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da 
música. Ela desenvolve a iniciativa, a responsabilidade e a cooperação por ser um 
trabalho em equipe. 
 
Turmas: segundas, quartas e sextas-feiras das 17h45min às 18h45min. As turmas 
serão formadas de acordo com a idade, com o tamanho e com a experiência do aluno. 
Informações e inscrições através do telefone 3268 5525. Vagas limitadas! 
 
OBS: O Colégio disponibiliza algumas fantasias para as apresentações. 

ATIVIDADES  OFERECIDAS PELO COLÉGIO 


