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Educação Infantil a 3ª série do Ensino Médio  
 
São Carlos, 07 de novembro de 2018.  
  
Senhores Pais, Responsáveis e Colaboradores  
  
 
O Colégio Diocesano La Salle São Carlos agradece a todos por mais um ano letivo juntos, 

como Família Lassalista.  
Caminhamos para a conclusão das atividades de 2018 e iniciamos a preparação para o 

novo período letivo de 2019 com as seguintes novidades: informações de atendimentos, 
uniformes, serviços e tecnologia.   
 

I- MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS   -   2019 
  
 

MATRÍCULAS (Alunos novos): 
  

 Início: 13/novembro/2018  

 Horários de atendimentos:        das 7h20 às 11h40 e das 13h30 às 16h30 
  
 Orientação para atendimentos: 

 No ato da matrícula, o responsável financeiro deverá estar presente, para assinatura do 
contrato.  

Documentos a serem apresentados: 
 O documento anexado a este comunicado deverá ser preenchido, 

assinado pelo responsável do aluno e devolvido obrigatoriamente no ato da 
matrícula.  
 

 Documentação solicitada pela Secretaria. 
 

 Pais ou responsáveis que são colaboradores das empresas conveniadas 
(Unimed, Electrolux, Polícia Militar, Volkswagen, Cooperforte e Faber-Castell) 
terão que apresentar, no ato da matrícula, o comprovante da referida 
empresa (holerite ou carteira de trabalho ou declaração padrão emitida pela 
empresa). 

 
 

REMATRÍCULAS (alunos atuais – Educação Infantil a 3a série do Ensino Médio): 
 

Período dos agendamentos: 

 Início: 13/novembro/2018     -       Fim: 21/dezembro/2018 

 Horários de atendimentos:        das 7h20 às 11h40 e das 13h30 às 16h30 

 Ligar para 2107-5100, falar com Cláudia ou Juliana, na Recepção do Colégio. 
 

Atenção: As vagas serão garantidas somente até o dia 21 de dezembro de 2018. 
  

 
REMATRÍCULAS (alunos Bolsa Social): 

 

Período dos agendamentos: 

 Início: 13/novembro/2018     -       Fim: 21/dezembro/2018 

 Horários de atendimentos:        das 7h20 às 11h40 e das 13h30 às 16h30 

 Ligar para 2107-5100, falar com Cláudia ou Juliana, na Recepção do Colégio. 
 



Atenção: As vagas serão garantidas somente até o dia 30 de dezembro de 2018. 
  
ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 Os agendamentos serão realizados mediante comprovação da quitação das 
mensalidades até novembro/2018, ou seja, os boletos com vencimentos de 
janeiro a novembro/2018 deverão estar devidamente pagos. 
Obs: Os boletos são compensados 1(um) dia após a realização do pagamento. Os 
agendamentos poderão ser realizados após a confirmação da quitação do boleto, 
via sistema de cobrança. 
 

 Atualizações de boletos:  
 Boletos vencidos até 60 dias: atualização direta no link 

https://www.itau.com.br/servicos/boletos/   
 

 Boletos vencidos após 60 dias: entrar em contato com a tesouraria do 
Colégio. 

 
 Pais ou responsáveis que são colaboradores das empresas conveniadas (Unimed, 

Electrolux, Polícia Militar, Volkswagen, Cooperforte e Faber-Castell) terão que 
apresentar, no ato da renovação de matrícula, o comprovante da empresa (holerite 
ou carteira de trabalho ou declaração padrão emitida pela empresa). 

 
 No ato da rematrícula o responsável financeiro deverá estar presente para 

assinatura do contrato.  
 
 
 

As mensalidades serão reajustadas para o período letivo/2019 conforme tabela abaixo:    
 

Segmento Porcentagem de aumento  

Educação Infantil 5,04 %  

Ensino Fundamental I 4,97 % 

Ensino Fundamental II 5,05 % 

Ensino Médio 4,98 % 

 
 
 

 

II- UNIFORMES 
 

 

Um momento de renovação inicia-se na Rede La Salle. Depois 

do lançamento da nova marca, é chegada a hora de mais uma etapa 

na transição da nossa identidade visual: a atualização do uniforme 

escolar.  

Serão mais de 28 mil estudantes vestindo uma nova coleção, 

unificando as Comunidades Educativas e fortalecendo a Presença 

Lassalista no Brasil. 

As camisetas do novo uniforme continuam com cores 

diferentes para cada nível de ensino. 

 
A padronização de cores será aplicada da seguinte forma: 
 

 Educação Infantil: Camiseta Vermelha 

 Ensino Fundamental I: Camiseta Amarela 

 Ensino Fundamental II: Camiseta Azul 

https://www.itau.com.br/servicos/boletos/


 Ensino Médio: Camiseta Cinza 
Período de transição: Pensando na organização e no planejamento das Famílias 

Lassalistas, o prazo para a troca do atual uniforme para o novo acontecerá no decorrer dos 

próximos 2 (dois) anos. Nesse período, os alunos poderão usar tanto o uniforme atual que já 

possuem, quanto o novo. Sendo assim, calça jeans e bermuda azul marinho (até o joelho) 

poderão, ainda, ser usadas. 

 

O uso exclusivo da nova coleção será obrigatório somente a partir do início do ano 

letivo de 2021, proporcionando às famílias um período de 26 meses para adaptação.  

 

O Bazar La Salle está à disposição das famílias para esclarecimentos.  

 

 

III - PROGRAMA  BILINGUE 
  

      O Colégio Diocesano La Salle São Carlos, visando proporcionar aos seus alunos o 
desenvolvimento das competências essenciais para o século XXI, implantou o Programa 
Bilingue no Colégio.    

Em 2018, a implantação ocorreu no segmento da Educação Infantil, e apresentou 
resultados muito positivos. Em 2019, esse serviço será ampliado, abrangendo também os alunos 
do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano EF. 
 

 

Veja abaixo a especificação do Programa Bilíngue em cada segmento: 

 

International School 

Educação Infantil 
 

 
Na Educação Infantil, daremos continuidade ao serviço em parceira com a International 

School, mantendo um programa diferenciado para o ensino da Língua Inglesa, o Bilingual 

Program.  

O programa traz uma proposta pedagógica que proporciona ao aluno um aprendizado 

significativo e estimulante, vivenciado de forma lúdica e dinâmica, que auxilia no desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores.  

Os alunos da Educação Infantil continuarão a ter aula de Inglês todos os dias, de 2ª a 6ª 

feira (5 aulas semanais), dentro do próprio período de aula, com professora especializada para o 

desenvolvimento deste projeto. 

 

 

Standfor Evolution Program 

Ensino Fundamental – séries 1º ao 5º ano 
 
 

A partir de 2019, será implantando o programa bilíngue Standfor Evolucion Program, 

proposto pela Editora FTD.   

Os alunos do 1º ao 5º ano EF terão 3 (três) aulas de Inglês por semana, dentro do próprio 

período de aula, com professora especializada para o desenvolvimento deste projeto. Através da 

ampliação da carga horária desta disciplina, o aluno estará imerso no universo da língua inglesa e 



na sua cultura. Assim, a nova língua passará a fazer parte do seu dia a dia, contribuindo para o 

desenvolvimento de novas competências e habilidades.  

Os profissionais envolvidos receberão treinamento específico da FTD.   

Os materiais didáticos, físicos e digitais, serão implantados por uma equipe de consultores 

especialistas para que a utilização deles seja prática e eficaz.   

Neste novo serviço, o material didático poderá ser adquirido pelos pais/ou responsáveis via 

online ou presencial, diretamente com a empresa A6 - Lista de Material Online. Valor anual: R$ 

430,00 - parcelado em até 12 vezes no cartão. 

 

Observação: Após estudos realizados pelo Colégio Diocesano La Salle São Carlos, 

definiu-se que para 2019 não será necessária a compra do livro didático para a 

disciplina de Ensino Religioso do 1º ao 5º ano EF, pois o Colégio irá preparar uma nova 

dinâmica para a aplicação deste serviço, sem que os pais tenham despesa com este livro.  

  

 

APLICATIVO eduCONNECT 
 

 

O Colégio Diocesano La Salle São Carlos, na constante busca por modernização e 
excelência em seus atendimentos e serviços, disponibilizará o La Salle Mobile para o Aplicativo 
eduCONNECT. Com esse Aplicativo, o Colégio compartilhará informações, comunicados e 
assuntos relacionados ao aluno. Dessa forma, os pais/responsáveis, alunos, professores e 
Colégio estarão sempre conectados. 
 

O aplicativo é GRATUITO e está disponível para tablets e smartphones com sistemas 
operacionais IOS e Android. A partir do dia 07 de novembro de 2018, as famílias poderão 
acessar as lojas virtuais Google Play ou App Store e procurar por eduCONNECT ou acessar os 
links abaixo: 
 
Apple Store…..: https://itunes.apple.com/pt/app/totvs-educonnect/id1255287155?mt=8 
Google Play……:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educonnect.totvs 
 
 
Abaixo, confira as funcionalidades disponíveis:  

 Consulta às notas trimestrais (Menu Notas/Faltas);  

 Consulta à frequência escolar por disciplina (Menu Aulas); 

 Consulta ao extrato financeiro (para pais e/ou responsáveis); 

 Informações do boleto para pagamento; 

 Consulta das salas e dos horários; 

 Ocorrências; 

 Integração com a sua agenda particular; 

 Notificações.  

 
 
 
Como acessar após a instalação do aplicativo: 

 Os dados de acesso do Responsável Financeiro são:  
 

Usuário: CPF (somente números)  
Senha: Data de nascimento (somente números sendo DDMMAAAA).  

 
 

https://itunes.apple.com/pt/app/totvs-educonnect/id1255287155?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educonnect.totvs


Sincronize com o QRCode disponível no Portal do Aluno, no menu eduCONNECT\Config. App.  
  

 Para Alunos/Responsáveis: o acesso continuará com as mesmas informações (RA e 
senha).  

 

 Para Professores: o acesso continuará com as mesmas informações (Matrícula e senha).  
 

 O mesmo código de usuário e senha serve para acessar o portal do aluno/professor.  
    
  

*Em caso de dúvida, procure a Secretaria do Colégio. 
 
 

 
AGRADECIMENTO 

 
 
O Colégio Diocesano La Salle, por meio de sua Equipe Diretiva, vem manifestar profundo 

agradecimento aos pais, alunos e colaboradores pela compreensão, carinho, apoio, parceria e, 

principalmente, pela confiança em nossa proposta educativa.   

  

Nosso objetivo sempre será oferecer o melhor serviço aos nossos clientes, com foco 

constante na busca de excelência em nossa prestação de serviço.   

  

Em 2018 tivemos grandes desafios e conquistas.   

  

Continuemos, em 2019, construindo juntos esse novo momento educativo, contando 

sempre com a parceria escola-família, com a acolhida calorosa e a formação humana e cristã, 

características básicas da Educação Lassalista. 

  

 

Viva JESUS em nossos corações! Para sempre! 

  

 

 

 

 

   Saudações Fraternas, 

A Direção 

 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

www.lasalle.edu.br/saocarlos  
Telefone: (16) 21075100  

Av. José Pereira Lopes, 252  
Vila Prado – São Carlos - SP 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos

