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COMUNICADO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES (APP) 

DO COLÉGIO LA SALLE XANXERÊ 
 

 

A Associação de Pais e Professores (APP) é constituída por pais e professores que, 

voluntariamente, trabalham em prol do Colégio, visando a auxiliar nas atividades escolares. 

Essa associação atua juntamente com o Colégio na organização de eventos institucionais e 

no desenvolvimento de projetos educacionais, dialogando continuamente com a Direção e 

com a Comunidade Educativa.  

A APP realizou diversas ações, como: DriveThru Junino, AcampaDentro, aquisição de 

livros para a Biblioteca, aquisição de mesas de jogos para alunos (Aero Hockey, 

Pebolim, Tênis de Mesa), aquisição de uma pia industrial de inox para a área azul e 

locação de brinquedos infláveis para os eventos da Escola, entre muitas outras 

atividades do colégio, auxiliando na organização. 

 

Cabe destacar que o financeiro do Colégio La Salle é totalmente separado da APP.  

E, com a retomada da normalidade, deseja-se realizar várias ações e eventos para o 

ano de 2022. 

Nesse intuito, a APP pede as Famílias Lassalistas a contribuição da anuidade. Com esse 

recurso, será possível continuar apoiando os diferentes eventos e Projetos Educativos da 

Escola e investindo em importantes recursos para os alunos. Também agradecemos pelo 

apoio de todas as famílias que nos ajudam na organização e realização dos eventos ao longo 

do ano.  

Para 2022, será mantida a anuidade da Associação no valor de R$ 50,00 por família. Essa 

contribuição poderá ser feita das seguintes formas: 

Transferência bancária 
ou depósito identificado 

 
PIX: 

 
Envelope pelo Aluno 

 
 
APP Colégio La Salle 
CNPJ: 78.500.634/0001-09 
Banco: 756 – SICOOB 
Agência: 3075 
Conta Corrente: 5522-0 
 

 

 
CNPJ: 78.500.634/0001-09 

 
Em envelope simples, com 
identificação do aluno, 
entregue na secretaria do 
Colégio, contendo o valor 
da anuidade.  
O recibo será enviado 
posteriormente 

 

Seja um apoiador do colégio, participe do grupo da APP no 

whatsapp e faça parte dessa equipe! 

 

Entre em contato através da escola e colabore com os projetos 

que envolvem seus filhos. Juntos é possível continuar 

construindo uma escola cada vez melhor! 

       Atenciosamente,                                                                                                 

       APP 


