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MATUTINO
06h45 abertura da porta
07h sinal e fechamento da porta

ATRASOS

Deve carimbar a agenda na recepção, com o horário 
de entrada em sala e aguardar na BIBLIOTECA até a 
próxima aula. 

Exceção: consulta médica / exame laboratorial / avaliação

Anos Iniciais (152): carimba a agenda na recepção.

HORÁRIOS



MUITO IMPORTANTE!

A saída antecipada do aluno é 
autorizada pelos Serviços 

Pedagógicos.

Horário de saída: 11h30



Não é permitido o consumo de:

CHICLETES/BALA/PASTILHA

MUITO IMPORTANTE!



Não é permitido uso do celular 
em sala de aula. 

MUITO IMPORTANTE!



O uso do uniforme é 
obrigatório, diariamente. 

Nas aulas de Ed. Física, 
devem usar tênis.

MUITO IMPORTANTE!



O Colégio não possui medicação, 
apenas suprimentos para os 

primeiros socorros.

MUITO IMPORTANTE!



CONVITE DE ANIVERSÁRIO

A distribuição de convites de 
aniversário, na sala de aula, será 

permitida desde que sejam entregues 
convites a todos os alunos da turma. 

MUITO IMPORTANTE!



www.lasalle.edu.br/lucas  

Portal do aluno:



Registros no Portal do Aluno:

• Ausências;

• Atrasos e saídas antecipadas;

• Ausência de tarefa e tarefa incompleta;

• Trabalho não entregue;

• Avaliação agendada e avaliação realizada;

• Falta de material (apostila, caderno, agenda);

• Não fez atividades propostas em sala;

• Conversa excessiva, chicletes/bala;

• Indisciplina, desrespeito, etc.



Acesso Restrito       Portal do Aluno



Portal do Aluno





Dados para acesso ao 
PORTAL DO ALUNO:

 UNIDADE: 27

 USUÁRIO: 01234567800
(CPF DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO)

 SENHA: 01011978
(DT NASC. DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO)



ÁREA PEDAGÓGICA





Média Anual



Exame Final

Dependência

• Reprovar em até duas disciplinas.



• Acompanhamento junto aos 
professores;

• Acompanhamento ao portal do 
aluno;

• Acompanhamento por 
agendamento.

Orientação Pedagógica (SOE)



Lidar com o horário de disciplinas e professores 
diferentes

Se antes a criança não tinha de forma clara como era a 
sequência de disciplinas, agora ela terá de lidar com um 
horário escolar bem definido, organizando-se para isso. 
Isso significa que ela terá de aprender a:
• trazer o material previsto para cada aula;
• organizar a realização das lições de casa e trabalhos 

para entregá-los no prazo pedido;
• entender a continuidade dos assuntos, mesmo após 

alguns dias sem contato com o professor e a matéria;
• se adaptar ao jeito de ensinar de cada professor.

Adaptação no Fundamental II



Ter contato com conteúdo mais 
aprofundados

• No sexto ano são introduzidas novas 
matérias, com assuntos que ainda não 
foram vivenciados pelo aluno.

Adaptação no Fundamental II



Vivenciar a entrada na adolescência

• A entrada no sexto ano coincide com a 
entrada na adolescência.

Adaptação no Fundamental II



Agradecemos a Presença de todos!

Aqui eu sei que Aprendo.


