
BOLETIM INFORMATIVO - 2023

Níveis de Ensino oferecidos

Educação Infantil
Creche I ao Pré II

Horário: 13h15 às 17h20

Ensino Fundamental
1º ao 5º ano

Horário: 13h15 às 17h20

Ensino Fundamental
6º ao 9º ano

Horário: 7h30 às 11h55

Ensino Médio
1ª e 2ª série

Horário: 7h30 às 11h55

Quinta-feira: 13h15 às 17h40

Ensino Médio
3ª série

Horário: 7h30 às 11h55

Terça-feira:13h15 às 16h50
Quinta-feira: 13h15 às 17h40

Calendário Escolar 2023

O ano letivo terá início no dia 06/02/2023.

Distribuição dos
Trimestres

1º Trimestre - 06/02 a 19/05
2º Trimestre - 22/05 a 08/09
3º Trimestre - 11/09 a 13/12

Turno Integral

Oferecemos Turno Integral para alunos das turmas de
creche I ao 5º ano do EF.

Horário: 7h30 às 13h15
Opção de matrícula: 3, 4 ou 5 dias por semana.

Uniforme Escolar

● O Uniforme Escolar é de uso obrigatório e diário,
inclusive em atividades realizadas em turno inverso e
durante o inverno. A comercialização é feita nas lojas
Esportiva e Segunda Pele ou on-line
www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle

Catracas

● Para garantir a segurança, o Colégio possui o sistema de
catracas a fim de gerenciar o controle de entrada e saída
de pessoas no ambiente escolar. O uso do cartão é
obrigatório para pais e alunos.

Agenda Escolar

● É um meio de comunicação entre escola e família. Deve
ser observada diariamente.

● A agenda deverá ser preenchida com todos os dados do
aluno. Em situações de mudança de endereço e de
telefone, é necessário atualizar os dados e comunicar
imediatamente ao SCT.

Aplicativo La Salle Mobile

Aplicativo que possibilita aos familiares acompanharem
informações acadêmicas e financeiras do aluno de forma mais
rápida. O aplicativo é gratuito e tem disponibilidade para
smartphones com sistemas operacionais IOS, Android e
Windows Phone. As famílias podem acessar com o login e
senha do Portal do Aluno.  Funcionalidades do
aplicativo:  Consulta às avaliações, frequência escolar,
ocorrências pedagógicas, extrato financeiro, linha digitável
do boleto para pagamento e consulta das salas e horários.

Aplicativo Tutor Mundi

Aplicativo disponibilizado para todos os alunos do Ensino
Médio com o objetivo de potencializar a rotina individual de
estudos. Os alunos são conectados aos universitários das
melhores faculdades do país, 24h por dia, durante os 7 dias da
semana.

Material didático

● O Colégio La Salle adota material didático da Editora
Positivo para os alunos da Creche 3 ao Ensino Médio. A
compra do material é feita exclusivamente através da loja
virtual: https://lojanaescola.com.br/lasalle-xanxere
A loja estará disponível do dia 01/12/2022 a 10/01/2023.
A compra feita fora dessa data terá custo do frete e
entrega com atraso.

● Os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental deverão
adquirir o Livro de Educação Religiosa, da Editora SM,
através da loja virtual: https://www.smdireto.com.br/

Programa Bilíngue

A Rede La Salle, em parceria com a Cambridge, oferece o
programa bilíngue “We Are La Salle” em Língua Inglesa para
alunos da Creche III, Pré I, Pré II, 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 8º ano do
EF inserido na Matriz Curricular. A venda do material será
realizada no início do ano letivo.

Avaliação

● Na Educação Infantil, o acompanhamento do
desenvolvimento da criança é expresso sob a forma de
parecer descritivo, entregue semestralmente.

● No 1° e 2° ano do Ensino Fundamental, o
acompanhamento do desenvolvimento da criança é
expresso sob a forma de parecer descritivo, entregue
trimestralmente.

● Do 3° ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, a
avaliação do desempenho é expressa por uma nota na
escala de 1(um) a 10(dez), trimestralmente. Média para
aprovação: 7,0

Exames Finais

Os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental ao Ensino
Médio, com média anual inferior a 7,0 (sete), deverão realizar
Exames Finais. Para obter aprovação, será aplicada a seguinte
fórmula:   MF = MA+ NE > 5,0
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Provas de Segunda chamada

A partir do 6º ano do Ensino Fundamental, o aluno que
perder avaliações escritas deverá preencher requerimento na
Secretaria, com atestado médico. Obs: O atestado médico e o
requerimento deverão ser entregues imediatamente na volta
do aluno à escola e essas avaliações perdidas serão aplicadas
pelo professor titular da disciplina, durante a aula. Por se
tratar de serviço adicional ao contrato educacional, será
cobrada uma taxa por avaliação perdida, exceto em casos
justificados com atestado médico. A escola não realiza
avaliações em segunda chamada para atividades de
recuperação paralela, simulados e exames finais.

Feriados e Recessos

Data Atividade
20 e 21 de fevereiro Carnaval – Feriado Ponte

27 de fevereiro Feriado Municipal
07 de abril Feriado   Sexta-feira Santa
21 de abril Feriado Nacional Tiradentes
01 de maio Dia do Trabalho

08 e 09 de junho Feriado Corpus Christi e
Feriado Ponte

17 a 28 de julho Recesso Escolar para os alunos
06 de agosto Dia do Padroeiro do Município

07 de setembro Feriado Independência do
Brasil

12 e 13 de outubro Feriado Nacional Nossa
Senhora Aparecida e Feriado

Ponte
15 de outubro Feriado Dia do Professor

02 e 03 de novembro Feriado Dia de Finados e
Feriado ponte

15 de novembro Feriado  Proclamação da
República

Outros eventos do Colégio

Eventos Data Horário
Dia da  Família na
Escola – 1ª edição

09 a 11/05 Durante o dia

Festa Junina 24/06 13h às 18h
Dia da  Família na
Escola – 2ª edição

19/08 Durante o dia

Dia da  Família na
Escola – 3ª edição

25/11 14h às 18h

Cantata Natalina
3 noites

05, 06 e 07/12 19h30

Entrega de Resultados à Educação Infantil

Trimestre / Semestre Data Horário
Somente Conversa com

os pais
27/05/2023 07h30 às 11h

1° Semestre 14/07/2023 16 horas
2° Semestre 15/12/2023 16 horas

Entrega de Resultados aos Ensinos Fundamental e Médio

Trimestre Data 1º ao 5º ano 6º EF a 3ª EM

1° 27/05/2023 07h30 às 11h
(pais)

07h30 às 11h
(pais)

2º 16/09/2023 07h30 às 11h
(pais)

07h30 às 11h
(pais)

3° 06/12/2023 Entregue aos
alunos

Entregue aos
alunos

Alunos em
exames
finais

21/12/2023 14h (pais) 09h (pais)

Os pais que solicitarem revisão de exame final deverão
fazer requerimento e protocolar na secretaria do Colégio
até às 11h do dia 22/12/2023.

Reuniões de Pais

Data Nível Horário

30/01/2023 Ed. Infantil 19h
31/01/2023 Anos Iniciais 19h
01/02/2023 Anos Finais e Ensino

Médio
19h

02/02/2023 Anos Iniciais 19h
02/02/2023 Turno Integral 19h

OBS.: O formato da reunião ( presencial ou on-line) será
informado através do e-mail do responsável pelo aluno, uma
semana antes do evento.

Atividades Extraclasses

● Ballet;
● Dança;
● Desenho;
● Futsal e voleibol;
● Música: flauta doce, piano, violino, escaleta,

teclado, violoncelo e canto;
● Música: Violão e Bateria;
● Oficina de Redação;
● Robótica Educacional;
● Taekwondo;
● Tênis.

Horário de funcionamento do colégio

Horário normal de funcionamento durante o ano letivo:
7h às 18h: Recepção e Portaria.

Demais setores do Colégio: consultar os horários na
Recepção.

Contatos:
Telefone: (49) 3441 7800
Whats: (49) 99118 6034

Site: www.lasalle.edu.br/xanxere
E-mail: xanxere@lasalle.org.br
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