
 

  Manaus, 23 de agosto de 2022. 
CIRCULAR 011/22 
  
Orientações sobre a Lassalíada 
 

Para estudantes do 5º do EF ao Ensino Médio.  
 
Prezados Familiares e Estudantes Lassalistas, 

 
Com alegria, estamos nos aproximando da 36ª Lassalíada. Para o bom êxito do evento, 

retomamos algumas informações importantes que devem ser observadas atentamente entre escola, 
estudantes e familiares. 

 
SOLENIDADE DE ABERTURA DA LASSALÍADA 

 
• 27 DE AGOSTO  

 
EVENTO ABERTO À TODA COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 
Ao considerar a participação da família em alguns momentos da Lassalíada, optamos em fazer a 

abertura em espaço amplo, com capacidade e condições favoráveis de acolhimento a todos os familiares, 
na Arena Amadeu Teixeira. Além disso, ponderamos que o dia de sábado, também é mais favorável à 
participação dos familiares.  

Assim, reiteramos o desejo de que as famílias possam se organizar e comungar deste evento 
esportivo que também celebra os 40 anos do Centro Educacional La Salle, em Manaus.  

8h20 – Concentração das turmas, na parte externa do Ginásio Amadeu Teixeira. 
Ao chegar, procurar o professor representante na parte externa do Ginásio, que aguardará com a placa 
de identificação do número da turma. Os estudantes devem estar devidamente uniformizados. Única 
exceção será a camiseta do time/turma, confeccionada para a 36º Lassalíada, em que todos devem fazer 
o uso, na Cerimônia de Abertura.  

9h - Início da Cerimônia de Abertura da Lassalíada. 
 
 

ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES PARA OS DIAS DE COMPETIÇÃO:  
 

Embora as atividades durante estes dias da Lassalíada estejam mais voltadas às áreas externas, 
as regras e procedimentos da instituição permanecem os mesmos, sem flexibilização ou mudanças dos 
procedimentos habituais. Lembrando que as aulas da Educação Infantil e do 1º ao 4º ano, seguirão 
normalmente. Portanto, ressaltamos alguns pontos importantes: 

 
7h15 - Horário de chegada na Instituição.  
Ao chegar, todos os estudantes devem se dirigir para a sala de aula ou no espaço determinado 

para o momento de CONCENTRAÇÃO. A cada dia, antes da abertura dos jogos, todas as turmas terão 20 
minutos para um momento inicial de reflexão, seguido de avaliação dos jogos e ajustes da equipe.  É 
natural os estudantes precisarem de apoio, orientação e atenção para questões da rotina dos jogos. 
Portanto, a entrada do estudante somente será permitida no horário habitual, com exceção do 5º ano ao 
Ensino Médio do turno vespertino, que terão o horário de início das atividades alterado para o turno 
matutino. 

7h20 - Reflexão inicial e Concentração 
Ao chegar na instituição, os estudantes devem se dirigir de imediato para os seguintes espaços.  
ESTUDANTES DO TURNO MATUTINO – suas respectivas salas de aula 
ESTUDANTES DO TURNO VESPERTINO – 5º ao 6º ano – Auditório bloco C e 7º ao 9º ano – 

Auditório bloco A 
ENSINO MÉDIO – Ginásio 1 



 

7h40 - Início dos Jogos 
12h - Horário de Almoço 
As cantinas e restaurantes, estarão aptos para atender as demandas de alimentação de almoço 

e lanche, em todo o período dos jogos, não necessitando a saída da Instituição. Contudo, somente será 
facultada a saída de estudantes do EM, com a condição de voltar dentro do horário estabelecido (13h15).  
Os demais, somente com autorização da família, via agenda. Ressaltamos que, por medida de segurança, 
não é permitida a autorização de saída via telefone. 

 
ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS: 

 
Assim como ocorre na nossa rotina escolar, os estudantes precisam respeitar os horários da 

Instituição, tanto de entrada como de saídas. Na semana da Lassalíada, o horário de chegada será às 7h15, 
inclusive para os estudantes do vespertino. Não será permitida a entrada e/ou saída de estudantes fora 
do horário das atividades da Lassalíada, (7h15 às 12h – 13h15 às 17h30). Portanto, o horário de chegada 
à escola deve ser o acima exposto e não os horários das competições de cada estudante e/ou equipe. 
Qualquer saída ou entrada fora do horário habitual, somente será permitida com justificativa de atestado 
médico ou alguma razão específica, validada pelos pais, com a devida antecedência. 

 
ALIMENTAÇÃO E BEBIDA DURANTE OS JOGOS: 

 
As cantinas atenderão em horário integral, durante o horário dos jogos, com ampliação do 

serviço de restaurante no hall do Bloco C.  
Não será permitido o consumo de energético. 
 

UNIFORME E TRAJES ESPORTIVOS: 
 
Considerando nosso regimento, é vedado o uso de roupas distintas ao que é estabelecido como 

padrão do uniforme escolar. Portanto, o traje oficial dos jogos deve ser as tradicionais peças do uniforme, 
a camiseta da turma produzida para a Lassalíada e/ou a farda de educação física. Insistir no uso de outras 
peças implica nas medidas disciplinares do Guia do Estudante e Regulamento da Lassalíada. 

 
REGISTROS DO EVENTO: 

 
As famílias que desejarem registros fotográficos dos filhos, podem solicitar do Sr. Manoel pelo 

contato (92 – 9188 2545). Ele estará fazendo a cobertura da Cerimônia de Abertura e de todos os jogos. 
A escala dos jogos para orientar a cobertura fotográfica, pode ser consultada no aplicativo, conforme 
orientações no último tópico desta Circular.  

 
 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS: 
 
A participação da família no contexto escolar é sempre bem-vinda e, como escola Lassalista, 

acreditamos na expressão que ela agrega ao processo educacional dos filhos, razão pela qual, muitas das 
nossas propostas envolvem a participação da família. 

Contudo, é necessário compreender que, em alguns eventos, a dinâmica da acolhida e 
participação da família deve ser planejada e transcorrida dentro das possibilidades da Instituição, 
resguardando também o controle e segurança do fluxo de pessoas no campus.  

Assim é o caso da Lassalíada. Sendo um evento que transcorre dentro do horário de aula, com as 
mesmas regras e procedimentos do cotidiano escolar, o esforço da Escola está na gestão e no cuidado 
para com os estudantes. Este é um evento que requer da equipe escolar, muito foco e empenho na 
dinâmica dos estudantes e suas competições, dificultando atender as particularidades de acolhimento e 
acompanhamento do público externo.  

Somado a isso, o histórico dos últimos anos da Lassalíada, exige da Instituição uma mudança de 
postura, com olhar mais atento à segurança e no cuidado do bem-estar do estudante. É recorrente as 



 

tentativas de entrada indevida do público externo, mesmo que amigos e colegas de outras instituições de 
ensino que buscam adentrar na Instituição com interesses muitas vezes, escusos. Atrelado a isso, temos 
um histórico crescente de casos de estudantes que foram vítimas de interferências inapropriadas e até 
de violências verbais e físicas de terceiros – público adulto externo -, durante os jogos, o que nos leva a 
reafirmar nosso propósito maior  em assegurar a integridade física e emocional de bem-estar dos  alunos, 
aos quais nossas famílias confiam atenção e zelo.   

Dessa forma, buscando sempre um equilíbrio nas nossas decisões, informamos que a presença 
dos pais será possível na CERIMÔNIA DE ABERTURA, dia 27 de agosto (sábado)  e também nas FINAIS DOS 
JOGOS COLETIVOS, dia 02 de setembro, (sexta-feira),  por compreendermos que o número relativo de 
competições dão condições de acolher e acompanhar os responsáveis que desejarem se fazer presentes.  

 
ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS JOGOS: 

 
Para acompanhar o cronograma dos jogos e seus respectivos resultados: 
  

• Baixe o aplicativo Copa Fácil 
• Escaneie o QR CODE abaixo, e saiba mais sobre a 36ª Lassalíada 

 
 
 
 
 
 
 
Os confrontos dos jogos, serão disponibilizados nos boletins diários e todos eles estarão 

disponíveis no final de cada dia. 
 
 

VIVA JESUS EM NOSSO CORAÇÕES. PARA SEMPRE! 
Fraternalmente,  

Equipe Pedagógica e de Coordenação da Lassalíada 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.copafacil&hl=pt_BR&gl=US

