
 

 

 

Caxias do Sul, 11 de junho de 2018. 

Circular nº 02/2018  

Assunto: Informativo  

 

Srs. Pais ou Responsáveis: 
 

Encerrado o 1º trimestre letivo, reafirmamos o compromisso da Pedagogia Lassalista, atenta 

aos seus princípios fundantes e em permanente diálogo com as demandas atuais desses novos 

tempos. Assim, seguem as informações: 

1- ENTREGA DE RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE: ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

Hoje, 11/06, os alunos estão levando o registro dos resultados do 1º trimestre. Entendemos 

que a avaliação tem por finalidade primordial verificar o desempenho nas aprendizagens e o 

redimensionamento das práticas pedagógicas. Assim, os professores, além do diálogo 

estabelecido com os alunos e responsáveis ao longo do trimestre, continuam à disposição para o 

atendimento individual. Horários podem ser agendados através de solicitações na agenda. 

Lembramos também, que o Colégio La Salle em consonância com a Lei Municipal Nº 8.222, 

de 20 de novembro de 2017, que instituiu o boletim escolar eletrônico na rede particular de 

ensino, disponibiliza, no seu site, através do Portal do Aluno, os registros das avaliações, 

frequência e ocorrências pedagógicas, facilitando o acompanhamento familiar.  

 

2-  ENTREGA DE RESULTADOS DO 1º SEMESTRE: EDUCAÇÃO INFANTIL 

Na Educação Infantil, a verificação do desempenho da aprendizagem do aluno é realizada sem 

finalidade de promoção, sistematizada e expressa na forma de Parecer Descritivo. 

A entrega dos resultados do 1º semestre ocorrerá no dia 11 de julho, às 13h15min, no 

auditório da Escola. 

 

3- FESTA JUNINA 

No dia 16 de junho, sábado, das 10h30min às 16h30min, realizaremos a tradicional Festa 

Junina do Colégio La Salle Caxias.  Confira a programação no site/facebook e adquira 

antecipadamente o “milhão”, nossa moeda junina, na Secretaria da Escola. 

 
 

4- COPA DO MUNDO 
 

No mês de junho, durante os jogos do Brasil na Copa do mundo, a Escola 
manterá o horário de funcionamento normal. Será disponibilizado um telão para 
os alunos acompanharem o jogo. 



 
 

5- FESTA DO LIVRO: 02 A 06/07 
 
De 02 a 06 de julho, acontecerá a II Festa do Livro do Colégio La Salle Caxias: uma semana de 

atividades especiais de incentivo à leitura com sessões de contação de história, promoções e 
sorteios de livros, recreios animados, Workshops de Atualidades para os alunos do Ensino Médio, 
Feira do Livro e presença de Autores na Escola. 

A Feira do Livro terá sua abertura oficial no dia 02/07, às 13h45min, e as famílias poderão 
visitá-la no período de 02 a 06 de julho, no horário das 9h10min às 11h55min e das 12h40min às 
18h30min. As Livrarias Sempreler, Clássica e Paulus comercializarão obras literárias com 10% de 
desconto sobre o preço de capa.  O “Café no Auditório” será um espaço de acolhida à 
Comunidade Educativa. 

Os alunos da Educação Infantil, 1º, 2º, 3º e 4º Anos terão encontro com o paulistano Jonas 
Ribeiro, autor de mais de cem livros.  O escritor, jornalista e arte-educador João Pedro Roriz 
conversará com os alunos do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º Anos.  
 

 
6- GINCANA DE INTEGRAÇÃO: “Lassalistas sem Fronteiras” 

 
No dia 13 de julho, sexta-feira, das 7h30min às 12h, será realizada uma Gincana de Integração 

com os alunos do Ensino Fundamental II e Médio (6º ano até 3ª série). As turmas 62 e 73 
participarão da atividade, cumprindo o período letivo no turno da manhã. O Colégio La Salle 
Caxias oferecerá um lanche especial aos alunos participantes. 
 

 
7- RECESSO ESCOLAR 

 
Conforme Calendário Escolar, de 16 a 28 de julho os alunos estarão em Recesso Escolar. 

 
 

8- COLÔNIA DE FÉRIAS 
 

No período de Recesso Escolar, ofereceremos Colônia de Férias aos alunos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

As atividades recreativas ocorrerão de segunda à sexta-feira, das 13h15min 
às 17h45min.  

Em breve, mais informações estarão disponíveis em nosso site e na 
Secretaria.  

 
 

9- INÍCIO DO 2º SEMESTRE LETIVO 
 
No dia 30 de julho, iniciaremos o 2º semestre, retomando as atividades letivas, em seus 
horários normais.  

 

 

                                                                                                                         Atenciosamente, 
 

                                                                                                                         Supervisão Educativa 


