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São Carlos, 06 de novembro de 2020. 
 
 

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/2020 e iniciamos a preparação para o novo 

período letivo de 2021 com as seguintes novidades: informações de atendimentos, serviços e 
tecnologia.  

     
 

I- MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS   -   2021 
 

 

MATRÍCULAS NOVAS - Modo Presencial 
 

 Início: 12/novembro/2020      

 Horários de atendimentos: das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 

 Entrar em contato com Adriana ou Everton - fone (16) 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, 
Latam) terão que apresentar, no ato da matrícula, o comprovante da referida empresa 
(holerite e carteira de trabalho). 

 A “Ficha Médica”, anexada a este documento, deverá ser preenchida, assinada pelo 
responsável do aluno e devolvida obrigatoriamente no ato da matrícula.  

 A matrícula presencial será efetivada somente após o pagamento da 1ª parcela do 
período letivo de 2021. 
 

 
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: 12/novembro/2020   

                        Término: 23/novembro/2020  

                         Local: Através do Portal do Aluno, no Site do Colégio 

       

Procedimentos:  

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

 Vá em: Acesso Restrito/Portal do Aluno/Portal do Aluno e Responsável 

 Usuário: CPF do Responsável Financeiro 

 Senha: Data de nascimento completa do Responsável Financeiro, no formato 

“DDMMAAAA”. 

 Rematrícula 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
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 Preencha/atualize os dados solicitados (clique em “Próximo” para ir 

avançando) 

 “Li e aceito” – Leia e clique em “Aceito” 

 “Matricular” – Clique; depois aparece a mensagem “Matrícula efetivada” 

 Se quiser imprimir o contrato, clique em “Relatório”/ “Contrato 2021” 

 

Obs: A matrícula será efetivada somente após o pagamento da 1ª 

parcela do período letivo de 2021. O boleto será enviado por e-mail ao 

responsável financeiro do aluno, em dezembro/2020. Em caso de dúvidas, 

procure o Colégio.  

 
 
1.2. Caso o aluno esteja devendo documentação na secretaria, com bloqueio disciplinar 
ou com pendências financeiras, o mesmo não poderá realizar a rematrícula online. 
 
1.3. Para os responsáveis com algum empecilho ou dificuldade no acesso ao portal, o 
Colégio disponibilizará computador para a realização da rematrícula online no período 
de 12/11 a 23/11/2020.  
 
1.4. Após o período de rematrícula online, as vagas não renovadas serão 
disponibilizadas a alunos novos. 
 
1.5. Os responsáveis poderão realizar a atualização de endereço, telefone e e-mail no 
momento da rematrícula online. 
 
1.6. Os Descontos (comercial, bolsista social, convênio) serão apresentados no ato do 
processo da rematrícula online. 
 

 
 
2.    OUTROS PROCEDIMENTOS 
 

2.1. “Ficha Médica” - O documento poderá ser acessado através do link 
https://bit.ly/3539a7P. Deverá ser preenchido, assinado pelo responsável do aluno e 
entregue até o dia 11/12/2020. O documento poderá ser entregue pessoalmente, à 
Secretaria do Colégio, ou digitalizado e enviado através do e-mail de atendimento do 
Colégio:   atendimento.saocarlos@lasalle.org.br 
 

2.2. Lista de Material 2021 – Será disponibilizada no Site do Colégio. 
 

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

2.4. Oportunamente, o Colégio La Salle São Carlos expedirá outras informações, caso 
necessário.      
 

 
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. 
 
 
 

https://bit.ly/3539a7P
mailto:atendimento.saocarlos@lasalle.org.br
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REMATRÍCULAS “Alunos Bolsa Social” – Modo Online 
 

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

2. Seguir as datas estabelecidas no Edital.  
 
 
 

MENSALIDADES 2021   
 

As mensalidades para o período letivo/2021 serão reajustadas e serão praticados os 
valores indicados na tabela abaixo:  
 
 
 
 

 
 
 
 

Segmento  Serviço Anuidade Valor das  
Parcelas 

Vencimento 

Ed. Infantil Mensalidade R$ 9.336,00 
 

12 X 778,00 De 10/01/2021 a 10/12/2021 

Ens.Fund. I Mensalidade 
 

R$ 10.560,00 
 

12 X 880,00 
 

De 10/01/2021 a 10/12/2021 
 

Ens.Fund. II Mensalidade 
 

R$ 12.648,00 
 

12 X 1.054,00 
 

De 10/01/2021 a 10/12/2021 
 

Ens. Médio Mensalidade 
 

R$ 13.668,00 
 

12 X 1.139,00 
 

De 10/01/2021 a 10/12/2021 
 

 
 
 

II- TURNO COMPLEMENTAR 

A proposta do Turno Complementar/Integral do Colégio La Salle São Carlos é 
desenvolver atividades que possibilitem o crescimento pessoal e intelectual, 
fortalecendo a formação integral do estudante no turno inverso ao das aulas. O 
programa inclui oficinas e atividades recreativas para desenvolver habilidades e 
potencialidades no que diz respeito aos aspectos físicos, cognitivos e sócioemocionais, 
além de alimentação, estudo orientado, formação e lazer.  

O Turno Complementar possibilita aos estudantes da Educação Infantil ao 5º ano 
do Ensino Fundamental convívio e aprendizado em um ambiente multidisciplinar e 
seguro. É um espaço para construir aprendizagens!  

O trabalho visa ao atendimento de interesses e características de cada faixa etária, 
desenvolvendo nas crianças criatividade e iniciativa, bem como hábitos e atitudes. 
Além disso, oferece a oportunidade da convivência, aprendendo a compartilhar, 
auxiliar e respeitar as diferenças.  

O turno complementar é acompanhado pela Coordenação Pedagógica e as 
atividades são desenvolvidas pelos professores e auxiliares.  

As turmas são mistas: Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.  
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AULA REGULAR 

Início: 7h20 às 11h50min 
 

TURNO COMPLEMENTAR 

11h50 às 17h50  

Turno Integral é oferecido aos alunos da Escola, que frequentam o turno 
regular. O Integral é um turno complementar, portanto ocorre no horário oposto ao 
das aulas regulares.  

Em 2021 será ofertado para alunos da Ed. Infantil ao 5º ano EF, que estudam 
regularmente no período da manhã e que poderão participar do turno complementar 
no período da tarde. 

Alimentação: Os cardápios do almoço e o lanche do turno complementar, são 
elaborados e supervisionados em parceria com a Cantina. As refeições estão inclusas 
na mensalidade. No turno complementar, o aluno tem um refeitório apropriado, com 
um cardápio elaborado por nutricionista.  

Importante: As inscrições poderão ser para dois dias, no mínimo; até 5 dias, no 
máximo. A matrícula será válida para dias fixos, sem possibilidade de 
alternação. A matrícula do Turno Complementar não poderá ser concluída se houver 
pendência financeira.  

Mais informações e inscrições na Secretaria do Colégio ou pelo telefone  
(16) 2107-5100.  

O Turno Complementar segue o calendário letivo do Turno Regular.  

Investimento: 

MENSALIDADES - 2021 

Segmentos 
 

Mensalidade (12 parcelas) 

Turno Complementar Ed. Infantil e 1° EF - 2 dias    R$            521,00  

Turno Complementar Ed. Infantil e 1° EF - 3 dias    R$            589,00  

Turno Complementar Ed. Infantil e 1° EF - 4 dias    R$            662,00  

Turno Complementar Ed. Infantil e 1° EF - 5 dias    R$            715,00  

Turno Complementar 2º ao 5º EF - 2 dias    R$            597,00  

Turno Complementar 2º ao 5º EF - 3 dias    R$            635,00  

Turno Complementar 2º ao 5º EF - 4 dias    R$            719,00  

Turno Complementar 2º ao 5º EF - 5 dias    R$            789,00  

Obs: Nos valores citados acima para o turno complementar, já está incluída a alimentação (o 
almoço e o lanche da tarde).                  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TURNO COMPLEMENTAR 
 

Comunicação e Linguagem: 
Atividades voltadas para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita do aluno através de 
práticas que facilitam e ampliam a interação e a interpretação do cotidiano.    
 
 
Corpo, Movimento e Expressão: 
Atividades com o objetivo de trabalhar as variadas linguagens corporais, tais como: jogos de 
atenção e observação, reconhecimento e utilização da linguagem dramática, interpretação 
de histórias e dramatização; bem como a linguagem corporal (psicomotricidade), auxiliando 
no desenvolvimento da autoimagem corpórea. 
 
 
Dramatização: 
O teatro na escola tem uma importância fundamental na educação, podendo colaborar para 
que a criança tenha oportunidade de atuar efetivamente no mundo, opinando, criticando e 
fazendo sugestões. Também permite ajudar o aluno a desenvolver alguns aspectos como 
criatividade, coordenação, memorização e vocabulário. 
 
 
Orientação de Estudo e Pesquisa: 
Atividades voltadas para a realização das tarefas de casa, além de pesquisas culturais e 
científicas e estímulo à leitura e escrita de forma criativa e espontânea. 
 
 
Habilidades Manuais e Artísticas: 
Atividades que estimulam o aluno a expressar os sentimentos e apuração de novos olhares 
do mundo que o cerca, através das mais variadas técnicas artísticas. 
 
 
Musicalização: 
Atividades direcionadas para a sensibilização do estudante para o ritmo, a expressão através 
da dança e do canto e o resgate das brincadeiras do folclore popular. 
 
 
Inteligência Emocional: 
É um conceito relacionado com a chamada “Inteligência Social”, presente na psicologia. Uma 
pessoa emocionalmente inteligente é aquela que consegue identificar as suas emoções com 
mais facilidade. 
 
 
Recreação Orientada: 
Atividades orientadas que estimulam a convivência harmoniosa e o desenvolvimento de 
valores humanos tais como: respeito, solidariedade, amizade, partilha e o “brincar”. A 
proposta é direcionada e acompanhada pelo professor, tendo como objetivo o 
desenvolvimento social e as habilidades individuais.   
 
Alimentação Saudável: 
Atividades voltadas para projetos ambientais, culinária - alimentação saudável e vida em 
sociedade, com o objetivo de despertar e desenvolver no educando relações de cuidado, 
ética e valor em relação ao outro, a si mesmo e ao ambiente que o cerca. 
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III- UNIFORMES 

 
 

Como é do conhecimento de todos, a Rede La Salle padronizou 

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 uniforme têm 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 
 

Parte de baixo: calça ou bermuda do Colégio, na cor azul marinho. 

Calça jeans e bermuda azul marinho (até o joelho) também poderão ser usadas. 

 

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  

 

 

IV - 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 
Bilíngue no Colégio.  
 Essa implantação vem ocorrendo de forma gradativa: em 2018 no segmento da Educação 

Infantil, em 2019 no segmento do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano EF e, em 2020, no 

Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano EF, sempre com resultados muito positivos.  

A implantação do Programa Bilíngue é mais um diferencial do Colégio Diocesano La Salle 

na formação de seus alunos. 

 

   Standfor Evolution Program 

Foi 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 têm 5 (cinco) aulas de Inglês por semana e os alunos do 

Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano EF, têm 3 (três) aulas de Inglês por semana, dentro do 

próprio período de aula, com professoras especializadas para o desenvolvimento deste projeto. 

Através da ampliação da carga horária, o aluno está imerso no universo da língua inglesa e na 

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

desenvolvimento de novas competências e habilidades.  

Os profissionais envolvidos recebem, periodicamente, treinamento específico da FTD.  

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

especialistas para que a utilização dos mesmos seja prática e eficaz.  
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V- MATERIAL DIDÁTICO 
 

Em relação à aquisição de materiais didáticos, esclarecemos que: 

 O material didático Trilhas, da FTD, utilizado por alunos da Educação Infantil;  

 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 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 deverão fazer a compra via online, pelo site 

www.listadematerialonline.com.br  

 

Seguem abaixo as informações passadas pela empresa A6 “Lista de Material 

Online”: 

 

Olá! Devido ao delicado momento que estamos vivendo em decorrência 

da pandemia por Covid-19, e em atendimento ao protocolo de proteção 

e prevenção, neste ano não iremos promover a venda presencial no 

colégio; o intuito é evitar aglomerações. Diante deste cenário estaremos 

realizando as vendas dos materiais através da nossa plataforma 

online www.listadematerialonline.com.br ou por telefone (16) 3941-

1643. 

 
Cada família poderá adquirir o material com todo conforto, facilidade e total respaldo 

da empresa LISTA DE MATERIAL ONLINE, parceira do colégio. Neste ano a 

Tabela de Valores não sofreu reajustes, bem como estaremos promovendo aos 

pais/responsáveis desconto e parcelamento maior aos que adquirirem os materiais 

com antecedência. Confira as condições: 

 

 

     Educação Infantil  
 

TURMA: MATERIAL: PREÇO: 12X NO CARTÃO (ATÉ 02/12) 
APÓS 10X SEM JUROS. 

CRECHE III TRILHAS - FTD R$ 430,00 12X R$35,83 

PRÉ I TRILHAS - FTD R$ 430,00 12X R$35,83 

PRÉ II TRILHAS - FTD R$ 430,00 12X R$35,83 

 

   

 

 

 

http://www.listadematerialonline.com.br/
http://www.listadematerialonline.com.br/
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 Ensino Fundamental I 
 

TURMA: MATERIAL: PREÇO: 
12X NO CARTÃO (ATÉ 02/12) 

APÓS 10X SEM JUROS. 

 
1° ANO 

SISTEMA DE ENSINO COC – 1° ANO R$971,00 12X R$80,91 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL I R$450,00 12X R$37,50 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + 
PROGRAMA BILINGUE – 1° ANO R$1.421,00 12X R$118,41 

 
2° ANO 

SISTEMA DE ENSINO COC – 2° ANO R$971,00 12X R$80,91 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL I R$450,00 12X R$37,50 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + 
PROGRAMA BILINGUE - 2° ANO R$1.421,00 12X R$118,41 

 
3° ANO 

 

SISTEMA DE ENSINO COC – 3° ANO R$971,00 12X R$80,91 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL I R$450,00 12X R$37,50 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + 
PROGRAMA BILINGUE - 3° ANO R$1.421,00 12X R$118,41 

 

4° ANO 
SISTEMA DE ENSINO COC – 4° ANO R$971,00 12X R$80,91 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL I R$450,00 12X R$37,50 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + 
PROGRAMA BILINGUE – 4° ANO R$1.421,00 12X R$118,41 

 

5° ANO 
SISTEMA DE ENSINO COC – 5° ANO R$971,00 12X R$80,91 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL I R$450,00 12X R$37,50 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + 
PROGRAMA BILINGUE – 5° ANO R$1.421,00 12X R$118,41 



10/14 

 

  Ensino Fundamental II 
 

TURMA: MATERIAL: PREÇO: 
12X NO CARTÃO (ATÉ 02/12) 

APÓS 10X SEM JUROS. 

 
6° ANO 

SISTEMA DE ENSINO COC – 6° ANO R$ 1.238,00 12X R$103,16 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL II R$ 545,00 12X R$45,41 

PASSADO PRESENTE E FÉ - 6 R$ 85,00 12X R$7,08 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + ENSINO 
RELIGIOSO + PROGRAMA BILINGUE – 6° ANO R$ 1.868,00 12X R$155,66 

 

7° ANO 

 
SISTEMA DE ENSINO COC – 7° ANO R$ 1.238,00 12X R$103,16 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL II R$ 545,00 12X R$45,41 

PASSADO PRESENTE E FÉ - 7 R$ 85,00 12X R$7,08 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + ENSINO 
RELIGIOSO + PROGRAMA BILINGUE – 7° ANO R$ 1.868,00 12X R$155,66 

 
8° ANO 

SISTEMA DE ENSINO COC – 8° ANO R$ 1.238,00 12X R$103,16 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL II R$ 545,00 12X R$45,41 

PASSADO PRESENTE E FÉ - 8 R$ 85,00 12X R$7,08 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + ENSINO 
RELIGIOSO + PROGRAMA BILINGUE – 8° ANO R$ 1.868,00 12X R$155,66 

 
 

9° ANO 

 

SISTEMA DE ENSINO COC – 9° ANO R$ 1.238,00 12X R$103,16 

PROGRAMA BILINGUE – FUNDAMENTAL II R$ 545,00 12X R$45,41 

PASSADO PRESENTE E FÉ - 9 R$ 85,00 12X R$7,08 

COMBO: SISTEMA DE ENSINO COC + ENSINO 
RELIGIOSO + PROGRAMA BILINGUE – 9° ANO R$ 1.868,00 12X R$155,66 

 

                                                                      

                                                                       Ensino Médio 
TURMA: MATERIAL: PREÇO: 

12X NO CARTÃO (ATÉ 02/12) 
APÓS 10X SEM JUROS. 

1ª SÉRIE 
SISTEMA DE ENSINO COC – 1ª SÉRIE R$1.795,50 12X R$149,62 

2ª SÉRIE SISTEMA DE ENSINO COC – 2ª SÉRIE R$1.795,50 12X R$149,62 

3ª SÉRIE SISTEMA DE ENSINO COC – 3ª SÉRIE R$2.268,00 12X R$189,00 

 

 

- Quaisquer outras demandas de forma de pagamento que não sejam as 

mencionadas, favor entrar em contato com a lista de material online através do fone: 

(16) 3941-1643 ou pelo chat no site www.listadematerialonline.com.br 

 
- Todas as entregas serão realizadas nos endereços cadastrados pelos 

pais/responsáveis na plataforma. 

 
- Vale ressaltar que os materiais são entregues por remessas. 

 

- Ao adquirir o material até o dia 31/12/2020, a primeira remessa será entregue até o 

dia 15/01/2021. 
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Informações Importantes 
 

De 30/10/2020 a 02/12/2020 Após 02/12/2020 

Garantia dos valores promocionais Alteração nos valores de tabela 

Parcelamento até 12X sem juros no 
cartão de crédito 

Parcelamento até 10X sem juros no 

cartão de crédito 

Frete Grátis Cobrança de frete 

 
 

Para acesso a plataforma para aquisição do material: 

 
Link: www.listadematerialonline.com.br 

 

Por favor, utilize o login e senha padrão abaixo que serão utilizados apenas no 

primeiro acesso. 

 
Login e Senha: a0002-43 

 

Logo após, será direcionado a uma página de cadastro. Quem já possui cadastro na 

plataforma, digite o CPF do responsável pela compra e crie nova senha de acesso. 

Os restantes dos dados pessoais serão importados automaticamente e os próximos 

acessos serão efetivados através do e-mail e senha cadastrados.  

 

Qualquer dúvida em relação ao processo de compra, acesso à plataforma, entrega 

dos materiais e/ou composição dos materiais, favor entrar em contato com a nossa 

equipe da “LISTA DE MATERIAL ONLINE” através do e-mail: 

contato@listadematerialonline.com.br , telefone (16) 3941-1643 ou através do chat 

em nosso site www.listadematerialonline.com.br  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.listadematerialonline.com.br/
mailto:contato@listadematerialonline.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. 
 

 
VII- GOOGLE FOR EDUCATION 

 

      
 

 

       

Em 2020, foi realizada uma parceria entre a Rede La Salle e o Google onde os alunos 

foram beneficiados com a participação na plataforma Google for Education.  

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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No caso do La Salle São Carlos, foram criadas salas de aula por turma e por disciplina, 

facilitando assim o acesso por parte de pais e alunos. Nestas salas os professores, 

gradativamente, postam atividades para os alunos responderem e já encaminharem aos seus 

professores – neste caso, o Google aponta quais atividades já foram entregues pelo aluno, quais 

faltam fazer e qual o prazo para a entrega, entre outros recursos... 

Foi criada uma conta de e-mail institucional para cada aluno, com acesso através do 

Gmail, que disponibiliza várias ferramentas Google, como o Meet e do Classroom.  

Continuamente o Google faz atualizações de recursos e ferramentas, facilitando o acesso 

e a utilização dos mesmos. 

Nós, do Colégio La Salle São Carlos, continuaremos a utilizar esta tecnologia em 2021 e, é 

de nossa intenção, utilizarmos também nos anos seguintes. É uma tecnologia que veio para ficar!  

 

 
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 e em nossas ações.  

 

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

constante na busca de excelência em nossa prestação de serviço.  

 

Em 2020 tivemos grandes desafios e conquistas. Juntos, superamos muitas dificuldades, 

construindo uma nova realidade educacional. 

 

Continuemos, em 2021, 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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