*DESCONTOS PARA FILHOS DE ASSOCIADOS À ASPMJ
Informações pelo whatsapp (47) 99916-5666

MODALIDADE

MATRÍCULA
(boleto)
R$ 60,00
+ 1ª parcela

Futsal
E
Futebol

Treinos 2x na semana:
Anual: R$ 1056,00 dividido em 12 parcelas de R$ 88,00.
Semestral: R$ 576,00 dividido em 6 parcelas de R$ 96,00.
Trimestral: R$ 318,00 dividido em 3 parcelas de R$ 108,00.
Mensal: R$ 115,00.

No ato da matrícula o
aluno ganhará colete
Treinos 1x na semana:
duplo para treinamentos.

Consulte os descontos
para pagamento à vista
dos planos.

UNIFORME

PLANOS (boleto)

R$ 140,00
(parcelado em até 3x)

Anual: R$ 660,00 dividido em 12 parcelas de R$ 55,00.
Semestral: R$ 366,00 dividido em 6 parcelas de R$ 61,00.
Trimestral: R$ 198,00 dividido em 3 parcelas de R$ 66,00.
Mensal: R$ 71,00.
*desconto de R$ 10,00 para os pagamentos efetuados até a data de
vencimento (dia 10).
*para treinos 3x ou mais por semana favor consultar valores.

Kit = 2 camisas (1 verde e 1 branca) + 1 calção

DOCUMENTOS

 Contrato assinado por um Responsável (retirar na secretaria de cada unidade ou
com os professores);
 Providenciar Identidade para os Campeonatos;

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

 Nos Planos Anual, Semestral e Trimestral o período mínimo de matrícula são 3
meses.
 Caso necessário, o cancelamento de matrícula deve ser realizado sempre até o
dia 10 de cada mês, após ter cumprido o período mínimo de matricula.
Cancelamentos realizados após dia 10 será cobrado uma parcela integral.
 O não comparecimento do aluno às aulas não dá o direito à recusa de
pagamento das mensalidades, se não formalizar a quebra de contrato.
 Todo o aluno poderá repor aula em qualquer horário disponível e em qualquer
unidade.
 Matrícula em 2 ou mais modalidades desconto de 50% na modalidade adicional.
 Os Pais e/ou Responsáveis deverão encaminhar os Boletins Escolares
Bimestralmente, para a nossa Escola apoiar na Educação Escolar.
 Problemas com a Educação Escolar e Doméstica deverão ser comunicados a
nossa Coordenação para que possamos dar suporte as famílias através do
esporte e da disciplina.

