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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 realizou o encontro de boas-

vindas e acolhida dos novos professores. A atividade 

contou com a presença da Equipe Diretiva, que 

apresentou as diferentes áreas e processos da 

Instituição. 

Acolhida dos Novos
Professores

Estimados Alunos, Pais e Familiares do 

Colégio La Salle Carmo

Jornada Pedagógica
O Colégio La Salle Carmo promoveu, de 10 a 14/02, a 

Jornada Pedagógica. A atividade teve como objetivo 

capacitar e integrar o quadro de docentes da escola 

para aprimorar a qualidade da educação oferecida à 

comunidade. A Campanha da Fraternidade 2014 e o 

planejamento e treinamento para uso do Portal 

Educacional foram discutidos por professores e 

coordenações. O grupo participou, juntamente com a 

equipe do La Salle Caxias, de palestra com Valter 

Maestro.

Resgate Sul
O Colégio La Salle Carmo possui um plano de 

atendimento médico com a Resgate Sul, que será 

acionada quando necessário. Esta é mais uma iniciativa 

da escola em prestar o melhor atendimento a pais e 

alunos. Para mais informações, procure o SCT.
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Na segunda-feira, 17/02, o Colégio La Salle Carmo deu 

início ao ano letivo. Para a Volta às Aulas do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, o colégio preparou 

atividades de integração, com dinâmicas, além de 

acolhida da Equipe Diretiva e bênção do Padre Paulo. 

Durante o intervalo, a diversão dos alunos ficou por conta 

da DJ convidada especialmente para a ocasião. Os 

alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

contaram com uma visita especial da Princesa da Festa 

da uva 2014, Karina Furlin.

Volta às Aulas

Agende-se
Calendário de Eventos - Março

- Recesso Escolar  (Carnaval) - 03 e 04/03
- Palestra Campanha da Fraternidade - 11/03

- Feira do Livro - 17 a 21/03

- Vacinação HPV (alunas do 6º ano à 8ª série) - 19/03
- Simulado Enem (3ª série - Ens. Médio) - 26 e 27/03

- Day Camp Criúva (EF II) - 12/03

- Day Camp Criúva (Ens. Médio) - 19/03

facebook.com/LaSalleCarmo | Twitter.com/LaSalleCarmo

Aconteceu, no dia 18/02, a primeira aula do Carmo 

English Learning. O projeto, destinado aos alunos do 6º 

ano, conta com a ampliação da carga horária da 

disciplina de Língua Inglesa de dois para quatro períodos 

semanais e surge com a finalidade de capacitar os alunos 

para que se tornem fluentes neste idioma, preparando-os 

para os tempos de mudanças e para que tenham mais 

chances de enfrentar, com sucesso e criatividade, um 

mundo competitivo e em contínuo processo de 

transformação. As aulas são realizadas semanalmente, 

às terças e quintas-feiras, com atendimento a grupos 

reduzidos.

Carmo English Learning
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