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São Carlos, 07 de novembro de 2019. 
 
 

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/2019 e iniciamos a preparação para o novo 

período letivo de 2020 com as seguintes novidades: informações de atendimentos, uniformes, 
serviços e tecnologia. 

 
 

I - MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS - 2020 
 

 

MATRÍCULAS NOVAS - Modo Presencial 
 

Prazos dos agendamentos: 

 Início: 05 de novembro de 2019  

 Horários de atendimentos: das 7h20 às 11h40 e das 13h30 às 17h30 

 Entrar em contato com Adriana ou Tiago - fone 2107-5100 
  
 Orientações: 
 

 No ato da matrícula, o responsável financeiro deverá estar presente, para assinatura 
do contrato e demais documentos necessários;  

 Pais ou responsáveis que possuem vínculo empregatício com as empresas 
conveniadas (Unimed, Electrolux, Polícia Militar, Honda, Faber-Castell, Volkswagen) 
terão que apresentar, no ato da matrícula, o comprovante da referida empresa (holerite 
ou carteira de trabalho).  

 A matrícula presencial será efetivada somente após o pagamento da 1ª parcela do 
período letivo de 2020, conforme cláusula 8ª do contrato. 
 

 
REMATRÍCULAS ALUNOS ATUAIS - Modo Online - Educação Infantil a 3ª série do Ensino Médio  

 

 
1.    DO PROCEDIMENTO DE REMATRICULA ONLINE – Alunos atuais 
 
1.1. Período -  Início: 13 de novembro de 2019   
                           Término: 30 de novembro de 2019  
                           Local: Através do Portal do Aluno, no Site do Colégio 

       
Procedimentos:  

 Acesse o Site do Colégio  www.lasalle.edu.br/saocarlos 
 
TUTORIAL 

 Click em Acesso Restrito > Portal do Aluno > Tutorial sobre a rematrícula 
online. 
- Passo a passo sobre a rematrícula online 
 

 

 

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

 Click em Acesso Restrito > Portal do Aluno > Rematrícula online > login e 

senha (CPF + data de nascimento); 

 

 
1.2. Pais/responsáveis com mais de um aluno matriculado, deverão realizar o processo 
de rematrícula para cada um dos alunos; 
 
1.3. A rematrícula será efetivada somente após o pagamento da 1ª parcela do 
período letivo 2020, conforme cláusula 8ª do contrato. 

 
1.4. Caso o aluno esteja com pendências financeiras, o mesmo não poderá realizar a 
rematrícula online. Por gentileza, seguir o procedimento do item 3 - atualização dos 
boletos. 
 
1.5. Para os responsáveis com algum empecilho ou dificuldade no acesso ao portal, o 
Colégio disponibilizará um computador para a realização da rematrícula online no 
período de 13/11 a 30/11/2019.  
 
1.6. Após o período de rematrícula online, as vagas não renovadas serão 
disponibilizadas a alunos novos. 
 
1.7. Os responsáveis poderão realizar a atualização de endereço, telefone e e-mail no 
momento da rematrícula online. 
 
1.8. Os Descontos (comercial, bolsista social, convênio) serão apresentados no ato do 
processo da rematrícula online. Exibido no contrato antes do aceite. 
 
1.9. A troca do responsável financeiro e mudança de período só ocorrerá 
presencialmente na secretaria do colégio. 
 
1.10. Impressão de 2ª vias: Contrato, termo aditivo de descontos e ou bolsa social na 
aba relatórios;  
 

 
2.    OUTROS PROCEDIMENTOS 
 

2.1. Ficha Médica - O documento anexado a este comunicado deverá ser preenchido, 
assinado pelo responsável do aluno e devolvido obrigatoriamente na Secretaria do 
Colégio, até o dia 10/12/19.  
 

2.2. Lista de Material 2020 – Segue em anexo comunicado com a lista de material 
2020. 

 

2.3. Os descontos comerciais são condicionados ao pagamento do boleto até o 
vencimento (cláusula segunda, parágrafo 5º).  
 

2.4. Oportunamente, o Colégio La Salle São Carlos expedirá outras informações, caso 
necessário.      
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3.    ATUALIZAÇÃO DOS BOLETOS 
 

3.1. Boletos vencidos até 60 dias, atualização direta no link 
https://www.itau.com.br/servicos/boletos/ 
 

3.2. Boletos vencidos após 60 dias, entrar em contato com a tesouraria do colégio. 
 
 
 
 

REMATRÍCULAS  “Alunos Bolsa Social” – Modo Online 
 

1. Seguir o PROCEDIMENTO DE REMATRÍCULA ONLINE, citado acima; 
 

2. Seguir as datas estabelecidas no Edital conforme apontado abaixo.  
 

        Período -  Início: 13 de novembro de 2019   
                         Término: 22 de novembro de 2019  

 
 
 

MENSALIDADES 2020   
 

As mensalidades para o período letivo/2020 serão praticadas conforme valores indicados 
na tabela abaixo:   
  
 

Segmento Mensalidade 2020 

Educação Infantil R$ 745,00 

Ensino Fundamental I R$ 842,00 

Ensino Fundamental II R$ 1.009,00 

Ensino Médio R$ 1.090,00 

 

 
II – UNIFORMES 

 

 

Como é do conhecimento de todos, a Rede La Salle atualizou o 
uniforme escolar.  

A partir de 2019, mais de 28 mil estudantes passaram a vestir 
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, seguindo a padronização 
abaixo: 

 
 

 Educação Infantil: Camiseta Vermelha 

 Ensino Fundamental I: Camiseta Amarela 

 Ensino Fundamental II: Camiseta Azul 

 Ensino Médio: Camiseta Cinza 
 

Período de transição: Pensando na organização e no planejamento das Famílias 
Lassalistas, foi estabelecido um prazo para a troca do uniforme antigo para o novo. Nesse 
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período os alunos poderão usar, tanto o uniforme atual, que já possuem, quanto o novo. 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 adaptação.  
 
O uniforme escolar pode ser adquirido no seguinte estabelecimento credenciado: 

Sarracena Confecções - R. Antônio Blanco, 473 – Vila Costa do Sol - São Carlos-SP-
Telefone: (16) 3361.2249 ou pelo e-mail: sarracenauniformes@gmail.com 

 

III - PROGRAMA BILÍNGUE – WE ARE LA SALLE 
 

 
      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.  
 Essa implantação vem ocorrendo de forma gradativa: em 
2018 no segmento da Educação Infantil e em 2019 no segmento do 
Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano EF, com resultados positivos. Em 2020, esse serviço será 
ampliado, abrangendo também os alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano EF.   

A implantação do Programa Bilíngue é mais um diferencial do Colégio Diocesano La Salle 
na formação de seus alunos. 

A partir de 2020 será implantando o programa bilíngue Standfor Evolucion Program, 
proposto pela Editora FTD, para todos os alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 
Fundamental.  

Os alunos da Educação Infantil terão 5 (cinco) aulas de Inglês por semana e os alunos do 
Ensino Fundamental, do 1º ao 9º 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, 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 dos mesmos seja prática e eficaz.  
 
 

IV – PROGRAMA “AMIGÁVEL MENTE” 

 
 

Diante das necessidades da sociedade atual, o Colégio Diocesano La Salle São Carlos dá 
um passo à frente e, a partir de 2020, implanta um dos projetos do Programa “Mentes do 
Amanhã”, da Pearson: o programa “Amigável Mente”, para os alunos do Ensino Fundamental I, 
do 1º ao 5º ano EF. A intenção é gerar impacto positivo na aprendizagem e ajudar nossos alunos 
a desenvolverem as competências e habilidades do século XXI. 

Amigável Mente é um programa de desenvolvimento 
socioemocional. Foi desenvolvido e estruturado para que os alunos 
possam lidar adequadamente com suas emoções, de forma a gerar 
impacto positivo na aprendizagem e facilitar o desenvolvimento de 
habilidades essenciais para a vida social. 

O Material didático foi desenvolvido pela Pearson e o conteúdo está alinhado com a BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular) e com as diretrizes da CASEL (Collaborative for Academic, 
Social and Emotional Learning). 

mailto:sarracenauniformes@gmail.com
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          Para mais informações, acesse o link: https://solucaomentesdoamanha.com.br 

 

 

V - MATERIAL DIDÁTICO 
 
 

A partir de 2020, o Colégio oferecerá novos serviços aos seus alunos. 
  
Em relação à aquisição de materiais didáticos, esclarecemos que: 
 

 O material didático do Sistema COC de Ensino, utilizado por alunos do 1º ano EF a 

3ª série EM; 

 O material didático do Programa Bilíngue Standfor, da FTD, utilizado por alunos 

da Educação Infantil ao 9º ano EF; 

 O material didático do programa “Amigavelmente”, da Pearson, utilizado por 

alunos do 1º ao 5º ano EF; 

 O material didático de Ensino Religioso, Coleção: Passado, presente e fé, do 

Sistema Positivo, utilizado por alunos do 6º ao 9º ano EF; 

 
Serão comercializados pela empresa A6, através da “Lista de Material Online”. Os pais 

poderão fazer a compra via online, pelo site www.listadematerialonline.com.br , ou no 
Colégio, presencialmente, com os representantes da A6, nas datas agendadas pela empresa: 
no período de 09 a 14/12/19, de segunda a sábado, das 8h às 18h. Outras informações pelo 
telefone (16)3941-1643. 

 

Para obter mais Informações referentes à forma de aquisição de livros didáticos, 
paradidáticos e da apostila COC, consulte o Site do Colégio ou listadematerialonline.com.br 

 
 

  

https://solucaomentesdoamanha.com.br/
http://www.listadematerialonline.com.br/
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VI - APLICATIVO eduCONNECT 

 
O Colégio Diocesano La Salle São Carlos, na constante busca por modernização e a 

excelência em seus atendimentos e serviços, disponibiliza o La Salle Mobile para o Aplicativo 
eduCONNECT. Com esse Aplicativo, o Colégio compartilha informações, comunicados e 
assuntos relacionados ao aluno. Dessa forma, os pais/responsáveis, alunos, professores e 
colégio estão sempre conectados. 
 

O aplicativo é GRATUITO e está disponível para tablets e smartphones com sistemas 
operacionais IOS e Android. As famílias podem 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). 
Sincronize com o QRCode disponível no Portal do Aluno, no menu eduCONNECT\Config. App. 

 

Nota 1: Para Alunos/Responsáveis: o acesso continuará com as mesmas informações (RA e senha). 
Nota 2: Para Professores: o acesso continuará com as mesmas informações (Matrícula e senha). 
Nota 3: O mesmo código de usuário e senha serve para acessar o portal do aluno/professor. 
*Em caso de dúvida, procure a Secretaria do Colégio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/pt/app/totvs-educonnect/id1255287155?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educonnect.totvs
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A G R A D E C I M E N T O S 
 
 

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

agradecimento aos pais, alunos e colaboradores pela compreensão, carinho, colaboração, 

parceria e, principalmente, pela confiança em nossa proposta educativa.  

 

Nossos objetivos, sempre, serão oferecer o melhor serviço aos nossos clientes, com foco 

constante na busca de excelência em nossa prestação de serviço.  

 

Em 2019 tivemos desafios e grandes conquistas.  

 

Continuaremos, em 2020, 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 
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www.facebook.com/lasallesaocarlos 

 
lasallesaocarlos 

 
Site:  www.lasalle.edu.br/saocarlos 

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

(16) 2107-5100 


