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Senhores Pais/Responsáveis e Estudantes, 

 

O ano de 2021, ainda sem alterações significativas relacionadas a volta às aulas, indica a  

continuidade do sistema híbrido de ensino (presencial e remoto), na Educação Infantil – Pré I e 

II, Fundamental Anos Iniciais, Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. O retorno das crianças 

das Creches ainda não está autorizado em Toledo. 

Encaminhamos a seguir, algumas orientações referentes à organização inicial do ano letivo 

de 2021: 

01. Programa Bilíngue:  

✓ Em 2021, o Programa Bilíngue será desenvolvido com as crianças da Educação Infantil 

(Creche III, Pré I e II)  e  do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Na sequência, há intenção de 

contemplar, gradativamente, outros anos do Ensino Fundamental.  
Materiais do Bilíngue: No momento, somente os alunos do Pré I e II, 1º e 2º ano deverão comprar 

os livros. 

-  Os responsáveis devem comparecer a Secretaria do Colégio, na primeira semana de   fevereiro  

01/02 a 05/02, para adquirir, presencialmente, os materiais. 

-  O pagamento do material poderá ser parcelado no cartão. 

-  Os valores dos livros estão na lista de Materiais Escolares. 

 

02. Atividades Extracurriculares - Esportivas:  

✓ Serão ofertadas em conformidade à lei vigente. 
Inscrições:  deverão ser feitas na Secretaria do Colégio,a partir do primeiro dia de aula: 08/02 – 

segunda-feira.  A listagem com as modalidades ofertadas se encontram disponíveis anexos ao e-

mail e na secretaria da Instituição. 

 

03. Turno Complementar ( Período Integral na escola): 

✓ O colégio oferta o turno complementar, no qual as crianças da Educação Infantil e 

Fundamental Anos Iniciais, permanecem em período integral na escola (Manhã e Tarde). 
Início do Turno Complementar: As atividades  iniciaram hoje, 25/01. 

 

04. Reunião Geral – para todo os níveis de ensino  

✓ A Equipe Pedagógica promoverá um encontro com os pais, de todos os níveis de ensino, a fim 

de orientar os primeiros passos para a organização do ano letivo. 
Data: 02/02 – terça-feira - 19h30min 

       - Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=VcqydWXklUk 

Tópicos da reunião: 
- Protocolo Sanitário 
- Funcionamento do ensino híbrido 

https://www.youtube.com/watch?v=VcqydWXklUk
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- Autorização e Termo de Ciência -  Ensino presencial 
- Acompanhamento Pedagógico 
- Retomada de Competências e Habilidades de 2020 
- Orientações sobre as inscrições  para as aulas presenciais. (Atenção: as inscrições iniciarão logo 
após o término da reunião). 
- Encerramento das inscrições: 04/02- quinta – 12h 
- Formação dos grupos presenciais: ordem de inscrição. 
- Informações sobre os grupos presenciais: enviadas pelo e-mail do responsável financeiro, grupos 
de WhatsAp: 05/02 - sexta-feira – a partir das 15h. 
 

05. Reuniões por turma (on-line) 
✓ 01/02: segunda-feira - serão encaminhadas ao e-mail do responsável financeiro, as 

informações sobre as turmas 2021 e o link das reuniões com a profª e ou Coord. Pedagógica. 
 

Data das reuniões (on-line): 

 

06. Entrega de materiais escolares – 04/02 – quinta-feira 
✓ Para melhor atendimento, gentileza observar os horários a seguir: 

 

HORÁRIO – 5ª feira EDUCAÇÃO INFANTIL              FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
07:40 – 09:30 Creches – Matutino 1º ano – Mat/Vesp 
10:00 – 11:30 Pré I – Pré II – Matutino 2º ano – Mat/Vesp 
13:40 – 15:00 Creches – Vespertino 3º ano – Mat/Vesp 
15:30 – 16:30 Pré 1 – Vespertino 4º ano – Mat/Vesp 
16:30 – 17:30 Pré II – Vespertino 5º ano – Mat/Vesp 
17:30 – 18:00 Livre – todas as etapas Livre – todos os anos 
1. Educação Infantil: Livros didáticos em único plástico resistente. Os livros e plástico deverão estar 
identificados com o nome do aluno, ano/etapa de ensino. 

2. Infantil  e Fund.I:  observar as orientações sobre os outros materiais,  enviadas em  dezembro. 

07. Início das aulas: 

- 08/02/2021 – segunda-feira (conforme as orientações, na reunião do dia 02/02). 

- Horário das aulas: 7h35min  às 12h e 13h35min às 18h 

 

Atenciosamente,  

Equipe Diretiva Colégio La Salle 

- 03/02/2021 – quarta-feira: on-line     com os 
professores Regentes de cada turma. 

✓ 17h às 18h: Educação Infantil 
✓ 18h às 19h: Fundamental – 1º e 2º ano 
✓ 19h às 20h: Fundamental – 3º ao 5º ano 

03/02/2021 – quarta-feira: on-line com a 
Coord. Pedag. e Professores 
✓ 19h15min às 20h: Fundamental – 6º ano 
✓ 7º ao 8º: oportunamente 

✓ 20h15min às 21h: Ensino Médio: 1ª série 
✓ 2ª e 3ª E. Médio: oportunamente 


