
Viva Jesus em nossos corações!
Para Sempre!



INFORMAÇÕES
GERAIS

CALL US

24 HOURS

Chegou o momento de nos aproximarmos das aprendizagens que os nossos estudantes

construíram ao longo do 1º trimestre. Diariamente muito é aprendido e vivenciado no ambiente

escolar. Nesta ocasião, serão expostos ou apresentado às famílias e aos demais estudantes do

colégio, diversas aprendizagens que ocorreram desde o inicio de 2022.

A Conexão La Salle é uma oportunidade para que os estudantes, professores e familiares reflitam,

discutam e tornem esse aprendizado visível.

Reconectando-se com tudo que há de bom. 

Todos nós, principalmente os estudantes, estamos sentindo os impactos que a pandemia está

deixando: dificuldade de sociabilização, indisciplina, incivilidade, ansiedade, depressão. Como a

gente conta  para a comunidade educativa que esta é uma questão importante para nós?

Desse modo a I Conexão La Salle 2022 propõe que nos reconectemos com tudo que há de bom.

Durante o evento, todos terão acesso às reflexões e informações que dialogam com esse tema.

Este subtema não impacta a curadoria das exposições, mas nos ajuda a criar junto à comunidade

uma preocupação com o tema. 

Algumas atividades terão horários específicos e capacidade máxima de pessoas na sala para

acompanhar a apresentação. Os horários serão divulgados com antecedência à comunidade

educativa.

Contamos com a participação de todos (as)! 

Equipe Diretiva

La Salle São Paulo

O QUE É A CONEXÃO LA SALLE?



INFORMAÇÕES
GERAIS

QUANDO 
SERÁ O EVENTO

Sábado, 07 de maio de 2022
Horário 10h às 15h30

 

Pausa das atividades:
 12h às 13h30

Teremos: Pizza, Hot Dog e outras
comidinhas na cantina da escola, além de

uma barraca com deliciosos doces.

A editora Moderna – Santillana estará
presente para conversar com as
famílias sobre o Projeto UNO e sobre a
aquisição dos materiais didáticos,
que ocorreu em 2022.

OS PROFESSORES ESTARÃO NA ESCOLA
PARA ACOMPANHAR OS ESTUDANTES E

CONVERSAR COM AS FAMÍLIAS.

Cada estudante pode trazer amigos ou
familiares para conhecerem a escola e
os projetos que eles desenvolveram.
Somente poderão entrar pessoas
acompanhadas de estudantes e/ou
familiares de estudantes.

Os estudantes deverão estar devidamente
uniformizados no dia do evento. O ensino médio
poderá utilizar calça/shorts diferente do uniforme,
porém a camiseta é obrigatória para todos (as) os
estudantes.

Algumas turmas utilizarão uma roupa específica
de apresentação, mas nesses casos, o professor
(a) irá encaminhar orientações com antecedência.

Não é necessário levar material do dia a dia.



ORGANIZAÇÃO DO
EVENTO

Pátio coberto
Praça de alimentação e exposição de trabalhos

Hall de Entrada
Exposição: Vida e Obra de La Salle

QUADRA COBERTA
ENSINO MÉDIO

 

Serão apresentados trabalhos e experiências de todas as áreas do conhecimento. Além disso,
 iremos conhecer a primeira fase dos projetos de pesquisa em 

andamento nas aulas do Novo Ensino Médio

Piso Térreo, 01, 02 e 03
Anos Finais, Integral e Depois da Escola e Clubes

Serão apresentados trabalhos e experiências de todas as áreas do conhecimento. 
A identificação de cada espaço estará na porta das salas.

As atividades com horário
marcado serão comunicadas

por turma, via ClassApp

BLOCO A



ORGANIZAÇÃO DO
EVENTO

BLOCO E

Refeitório
Contação de Histórias e Exposição temática literária

Pátio gramado
Vivência Pastoral

QUADRA DESCOBERTA
DEPOIS DA ESCOLA (TREINAMENTO ESPORTIVO)

* ANDANDO DE ROLIMÃ - 1º PASSEIO DE CARRINHO DE ROLIMÃ DO LA SALLE SÃO PAULO NA PRAÇA 
EM FRENTE AO COLÉGIO E DEMAIS ATIVIDADES

 

Piso Térreo, 01, 02 e 03
Educação Infantil e Anos Iniciais
Serão apresentados trabalhos e experiências de todas as áreas do conhecimento.
 A identificação de cada espaço estará na porta das salas.

As atividades com horário
marcado serão comunicadas

por turma, via ClassApp




