
 
 

 

 

Comunicados Extras 

 
 

 

USO DA AGENDA 

   A agenda escolar é um instrumento de comunicação entre a família e o Colégio; 
   É de uso obrigatório e deverá vir diariamente para o Colégio; 
   Retornar devidamente assinada quando houver comunicado; 
   Preencher, corretamente, todos os dados pessoais solicitados na página inicial. 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS 

       Dentro de um projeto de expandir o grupo de leitores e qualificar a leitura e a escrita nos diversos 
níveis de ensino, a cada semestre do ano letivo, os alunos do Colégio recebem indicações de leituras 
obrigatórias. Na lista de materiais, para cada série ou ano, constam os títulos escolhidos para 2018. 
Agilize a compra dos livros. 

AULA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

      Os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental terão aula de musicalização, com ensino de 
flauta Doce Barroca Yamaha. A forma de aquisição desse material será informada na 1ª Reunião de 
Pais. OBS: Os alunos que já adquiriram a flauta em 2017, não necessitam comprar outra. 

PORTAL DO ALUNO 

    O Portal do Aluno é um importante recurso acadêmico, por meio do qual, o aluno e a família, terão 
acesso as seguintes informações: Dados cadastrais; Ocorrências pedagógicas do aluno; Consulta de 
frequência; Boletim: notas de cada trimestre e notas parciais de cada disciplina; Exibição da 
programação das aulas; Material de Apoio postado pelos professores e Horário Escolar da turma.  
 
Como acessar: www.lasalle.edu.br/esteio - Acesso Restrito - Portal do Aluno. 
  

Dúvidas: jeferson.aguiar@lasalle.org.br ou mariana.tavares@lasalle.org.br 

PORTAL POSITIVO ON (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) 

      O Positivo On está disponível para alunos das escolas conveniadas com o Sistema Positivo de 
Ensino. Para criar um login e uma senha, acesse: web.positivoon.com.br, escolha a opção Criar um 
novo usuário e insira a chave de acesso que o(a) aluno(a) receberá na primeira semana de aula. O 
portal é utilizado para que os estudantes realizem atividades na sala de aula e em casa. 
 
Dúvidas:  jeferson.aguiar@lasalle.org.br ou mariana.tavares@lasalle.org.br 
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