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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.edu.br. 

Boa leitura e 
até a próxima edição!

Férias é tempo de rever os amigos, brincar e se divertir. Pensando nisso, o 
Colégio La Salle Carmo promoveu, durante os meses de janeiro e fevereiro, 
a Colônia de Férias do Turno Integral. A ação, voltada aos alunos da 
Educação Infantil até o 6º ano do Ensino Fundamental, é uma opção para as 
famílias que necessitam de alternativas confiáveis para a ocupação dos 
pequenos durante o período de férias. 
O evento reproduz a essência do brincar, por meio de oficinas, atividades 
recreativas diversas e passeios culturais. Além do caráter pedagógico, a 
instituição dispõe de profissionais habilitados para lidar com o público 
infantil e que planejam uma programação especial para cada aventura, 
respeitando a faixa etária de cada aluno.

Colônia de Férias

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 
Colégio La Salle Carmo
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A Equipe Diretiva do Colégio La Salle Carmo esteve 
reunida, no período de 28/01 a 01/02, nos encontros do 
Plano de Desenvolvimento da Comunidade Educativa - 
PDCEL. Dentre os diversos temas debatidos, estiveram as 
prioridades e perspectivas da instituição para 2013, o 
calendário de eventos e atividades, os projetos dos níveis 
e séries, a reunião de pais e recepção de alunos, entre 
outros tópicos. A equipe passou um dia na Chácara do 
Cavour, em atividades de desenvolvimento de equipes e 
integração.

Reuniões do PDCEL

Agende-se
Calendário de Eventos - Março

02/03 - Olimpíada do Conhecimento (Etapa Regional)
04/03 - Mini Empresa - Início das Atividades (2ª Série 
do Ensino Médio)
28 a 30/03 - Páscoa Jovem
29/03 - Sexta-feira Santa (Feriado) 

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

O mês de fevereiro foi marcado pelo período de volta às 
aulas das unidades de Educação Básica da Rede La 
Salle. No Colégio La Salle Carmo, as aulas iniciaram no 
dia 19/02. Alunos de todos os níveis de ensino foram 
recepcionados com as boas-vindas da Direção da 
Escola e de suas respectivas coordenadoras. Este ano, a 
Campanha Volta às Aulas teve a temática “Somos 
muitas estrelas em um só La Salle” e contou com um 
aplicativo especial no Facebook.

Volta às Aulas


