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  Estudantes a partir do 3º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais ao Ensino 

Médio, poderão acessar o Sistema GVCollege, a partir do dia 20 de maio. 

  Caso haja dúvidas de como acessar estes dados, acesse os links abaixo: 

  Tutorial de acesso com a conta do ESTUDANTE:

  https://www.youtube.com/watch?v=fEMDEeZybgU

  Tutorial de acesso com conta do RESPONSÁVEL:

  https://www.youtube.com/watch?v=h4JE0H2p_Us

  Depois de um período de restrição aos eventos por conta da pandemia, neste ano, 

com muita alegria e entusiasmo retomaremos nossa tradicional Festa Junina, nos dias 01 e 

02 de julho. 

Dia 01 de julho (sexta-feira)
  Apresentações Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 

(6º ano ao Terceirão)

  A proposta artística, deste ano, estará vinculada aos festejos dos 40 anos do La 

Salle Manaus e será apresentada em formato de Concurso de Dança, sendo uma das 

provas da Lassalíada, com a temática: “40 anos do La Salle Manaus: musicais que 

marcaram época conosco”. As categorias da competição, serão as mesmas da Lassalíada:

  Categoria D – 6º ano

  Categoria C – 7º e 8º ano

  Categoria B – 9º ano e 1ª série

  Categoria A – 2ª e 3ª série

  As turmas participantes ganham pontos e, os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares de cada 

categoria, terão pontuação distinta.

2. CALENDÁRIO - FESTA JUNINA:

1. LIBERAÇÃO ONLINE DOS RESULTADOS DO BOLETIM:

Manaus, 18 de abril de 2022.
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Dia 02 de julho (sábado)
Apresentações Educação Infantil ao Ensino Fundamental Anos Iniciais

 (Creche ao 5º ano)

  As apresentações serão com temáticas juninas e/ou regionais. Caberá ao educador, 

fazer a escolha do estilo musical e coreografia.

  Coreografia e o figurino, são elementos importantes nos festejos juninos, no entanto, 

não podemos perder de vista que a identidade da festividade, que deve representar a 

simplicidade dos costumes e hábitos do homem do campo, porém, feitos sempre com 

capricho, qualidade e encanto.
  Figurinos/trajes : serão enviadas as orientações, que deverão ser 

respeitados nas apresentações (por exemplo: meninos - camisa xadrez, 

calça, chapéu de palha / meninas – vestido de chita, com cabelo ornado 

com fitas coloridas). A instituição não julga ser necessário padronizar os 

figurinos, quando a composição da dança não exige esse critério. Além de 

onerar, distancia-se do contexto genuíno da Festa de São João. Ou seja, 

só haverá padronização, com a contratação do serviço de costureira, em 

situações específicas. 

  Coreografia das danças: será elaborada pelas 

educadoras, com o apoio de uma assessora, que buscam 

evidenciar a identidade e o perfil das suas respectivas turmas. 

Portanto, mais do que apresentar um espetáculo “profissional” 

queremos celebrar a alegria dos festejos juninos e a 

oportunidade do reencontro.  

  O bonito da Festa Junina é ver o colorido e a identidade que cada criança traz 

para o evento. A padronização já ocorre diariamente, com o uso do fardamento escolar. 

Este momento, deve ser visto de forma distinta. Portanto, sugerimos aos pais e/ou 

responsáveis, que aproveitem este período para envolverem seus filhos nessa dinâmica, 

incentivando e estimulando que os mesmos possam customizar seus figurinos juninos, 

dando a eles, também, o protagonismo de criação e escolhas que, ao final, revela a 

identidade do estudante e da família em nossos festejos.



  Dia 27 de agosto será a abertura da Lassalíada 2022, e as 

competições serão realizadas de  29 de agosto a 02 de setembro. No 

entanto, assim como o Concurso de Dança, é muito provável que antes 

dessas datas, ocorram outras provas.

  Educação Infantil ao Ensino Fundamental Anos Iniciais (Creche ao 5º ano):

A data e demais orientações sobre a dinâmica do encontro, estarão postados no 

ambiente virtual da sala Google e encaminhado, via Agenda Escolar.

  Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio (6º ano ao Terceirão):

Dia 21 de maio (sábado) a instituição irá convocar os familiares e/ou responsáveis de 

alguns estudantes. Outros serão chamados pelo Serviço de Orientação Educacional a 

partir do dia 23 de maio para apresentar as evidências informadas por cada educador 

em Conselho de Classe, sobre a condição de desempenho no 1º trimestre.

  Dia 16 de junho – Feriado Corpus Christi

  Dia 17 de junho – Feriado Ponte

  Dia 09 de julho – Sábado letivo (reposição do Feriado Ponte de Corpus Christi – 

horário de 6ª feira).

  Dias 11 a 22 de julho – Recesso escolar discente de julho, com retorno das aulas no 

dia 25 de julho.

3. LASSALÍADA

4. ENTREGA DE RESULTADOS DE  APRENDIZAGEM DO 1º TRIMESTRE:

5. FERIADOS, RECESSOS E SÁBADOS LETIVOS:

Gleison Olivo
Supervisor Pedagógico
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