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Trazemos a vocês mais uma edição do Boletim Informativo do 
La Salle Carmo. O informativo está disponível para download 
no site www.lasalle.edu.br/carmo. Sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail: carmocom@lasalle.org.br. 

Boa leitura e 
até a próxima edição!

O Colégio La Salle Carmo promoveu a Semana do 

Estudante. Jovens do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio participaram de atividades como Jogos 

Interséries e Olimpíada do Conhecimento. A atividade 

contou ainda com um salchipão, para confraternização 

entre alunos e professores, e lançamento do Projeto 

Hábitos de Estudo.

Semana do EstudanteEstimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Alunos comemoram o
Dia dos Pais
No mês de agosto, os alunos da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental comemoraram o Dia dos Pais. 

Atividades interativas entre pais e filhos, apresentações, 

declamação de poemas e entrega de presentes 

personalizados confeccionados pelos próprios alunos 

foram algumas das ações que desenvolvidas.
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O Colégio La Salle Carmo promoveu na quinta-feira, 

22/08, o evento de lançamento do Guia Conexão Legal. 

O material busca auxiliar na orientação de pais e alunos 

sobre as boas práticas nas redes sociais, bem como 

torná-las aliadas no processo de aprendizagem e 

educação. Pioneiro nas escolas da região, o guia traz à 

tona questões sobre respeito ao próximo e destaca a 

importância da postura no mundo digital. A ação contou 

com a palestra A família na era digital: como lidar com a 

geração conectada, ministrada pela Drª Patrícia Peck, 

consultora e especialista em Direito Digital.

Colégio lança Guia
Conexão Legal

Agende-se
Calendário de Eventos - Setembro

01/09 - Celebração da Família
09/09 a 19/10  - Jornada Literária
16 a 19/09 - Carmo Tchê (Comunidade Educativa)
16 a 19/09 - Simulado ENEM (Ensino Médio)
20/09 (Sexta-feira) - Feriado (Revolução Farroupilha)

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio participaram de 
nova edição do Café Filosófico. O evento contou com a 
presença do professor João Inácio, cientista político e 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional da UCS. A atividade teve como tema "a 
origem e as causas dos movimentos sociais - uma 
revisão histórica e política".

Café Filosófico

Galeria de Fotos

Descontos Faculdade
La Salle
A Faculdade La Salle Caxias do Sul está com inscrições 
abertas para o curso de Pós-Graduação em Gestão de 
Organizações Educacionais. Pais de alunos e ex-alunos 
da Rede La Salle possuem 10% de desconto nos cursos. 
Pa r a  m a i s  i n f o r m a ç õ e s ,  e s c r e v a  p a r a  

 ou ligue para (54) 
3220.3535. As vagas são limitadas e serão 
preenchidas por ordem de inscrição.

faculdade.caxias@lasalle.org.br
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