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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2020 
 

TEMA: Fraternidade e vida: dom e compromisso 

 

LEMA: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34) 

 

 

O cartaz da Campanha da Fraternidade 

de 2020, cujo tema é ‘Fraternidade e vida: dom 

e compromisso’, remete à figura de Irmã Dulce, 

que foi canonizada no mês de outubro de 2019. 

O cartaz também apresenta, ao fundo, o 

Pelourinho, lugar icônico da capital baiana. A 

mensagem que passa é de: “vida doada é vida 

santificada. A vida é um intercâmbio de 

cuidado”. 

Por isso que a Irmã Dulce cuida. E seu 

modo de cuidar sinaliza uma Igreja em saída. 

Então, é cuidar das pessoas que estão próximas 

a nós. Onde estou é lugar de cuidado da pessoa, 

do mundo, da ecologia.  

Depois, o cenário faz menção à questão 

do mundo urbano. Amar é fazer o bem! Daí a beleza do cartaz, que está sintonizado com as 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no que diz respeito ao pilar da caridade. 

Assim, que possamos, ao longo deste ano, nos inspirar no tema desta Campanha da 

Fraternidade para (re)afirmarmos nosso compromisso lassalista de garantir, no mesmo 

movimento de saída e encontro de Irmã Dulce, justiça e educação com e aos empobrecidos. 

Grandes coisas só serão possíveis quando nossa Fé se manifestar em nossas convicções 

e em nossas ações, Irmã Dulce nos mostra isso, e La Salle também! 
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TEMA PASTORAL 2020 
 

 

Ele respondeu: "[...] Eu asseguro que, se vocês tiverem 
fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão 
dizer a este monte: 'Vá daqui para lá', e ele irá. Nada 
será impossível para vocês.” (Mt 17, 20) 

 

 

Nesse ano, após a recordação que tivemos da vida e da história de nosso santo fundador 

no ano jubilar lassalista, traremos nossos olhares e nossos corações às ações reais que 

construímos no mundo, enquanto Comunidade Educativa Lassalista que somos. 

O texto bíblico inspirador para o ano 2020 é Mateus 17,20. Vamos trabalhar com a 

ideia da menor semente que se torna a maior árvore, criando envolvimento de todos na 

construção de um mundo melhor, com pequenas ações que se transformam em Grandes 

Coisas. 

As três figuras representam a experiência lassaliana de ser “juntos e por associação”. 

Sendo assim, o logotipo se inspira na santíssima Trindade e o que ela faz na nossa vida 

cotidiana. A trindade é um modelo de responsabilidade e coparticipação. 

Ao mesmo tempo as três figuras representam os três valores centrais da família 

lassaliana: Fé, Fraternidade e Serviço, que são dons que Deus nos tem dado para que grandes 

coisas sejam possíveis. 

Para nós, a fraternidade é uma fortaleza, “juntos e por associação” podemos conseguir 

muito mais; os círculos com traços abertos indicam os sonhos que cada Lassalista pode 

alcançar; braços abertos dirigidos ao céu que queremos alcançar; e os espaços brancos nos 

traços conotam movimento que somente atuando se alcança grandes coisas. Assim, 

adotamos a premissa de que “todos os sonhos que vem do coração tem asas”. Se trata de 

voar e voar alto para que possamos aterrissar passando do mundo das ideias para o mundo 

das realizações. 

Isso nos transforma significativamente e contribui para transformar nosso mundo, 

porque grandes coisas são possíveis, se quisermos. E nós queremos! 

Viva Jesus em nossos corações para sempre! 
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MENSAGEM DO DIRETOR 
 

Prezada Comunidade Educativa do Colégio Diocesano La Salle São Carlos 

Estamos iniciando um novo ano. 

Iniciar é motivação para novas construções, para fazer diferente.  No âmbito pessoal, 

sempre que se inicia um novo ano somos imbuídos de muitos propósitos, pois buscamos na 

novidade a motivação para mudanças. 

Convido toda a Comunidade Educativa para que, motivada pelas mesmas aspirações 

que movem nossa vida pessoal, possamos aproveitar as novidades deste ano letivo que surge 

para nos propor muitas aspirações e muitos sonhos. Queremos cada vez mais um colégio que 

seja significativo para quem ensina e para quem aprende. Um colégio que seja acolhedor e 

que zele por todos. Que possamos construir a cada dia o verdadeiro significado de 

comunidade. 

Nossa proposta pastoral 2020 nos desafia para o lema: “Grandes coisas são possíveis”. 

Nós, do La Salle São Carlos, sabemos que sim, é possível. Quando uma comunidade está 

focada no mesmo ideal, que é educação de qualidade, tendo Jesus Cristo como guia, baseada 

nos ensinamentos de São João Batista de La Salle, tudo é possível. A história nos dá o suporte 

e a vontade de sermos protagonistas de um mundo novo nos impulsiona a cada dia. Vamos 

construir juntos um grande ano.  

Agradeço, desde já, a todos que fazem parte desta Comunidade Educativa pelo 

empenho, dedicação e parceria. Nesta união, vamos construindo nossa história. 

Viva Jesus em Nossos Corações. Para sempre! 

Um abraço fraternal 

 

Professor Alvaro Luiz Wermann 
Diretor do Colégio La Salle São Carlos 
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MENSAGEM DA EQUIPE DIRETIVA 
 

 Prezados Lassalistas,  

 Mais um ano se inicia e com ele novos sonhos, novos projetos, esperanças renovadas 

e muito a realizar... 

 Que neste ano possamos estar ainda mais juntos, unindo forças, conhecimentos e boas 

energias, para cumprir a missão que nos foi confiada por Deus: o zelo com aqueles que nos 

são confiados. 

Lembremos sempre de tratar com cuidado, respeito e dignidade todos que estão a 

nossa volta... 

Que a parceria entre a escola e a família colabore para a formação integral das crianças 

e jovens, colaborando para a formação de uma sociedade mais justa, honesta, ética, criativa 

e feliz! 

Tenham todos um feliz e abençoado 2020!!! 

 

Equipe Diretiva 
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O ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

O Ensino Fundamental II envolve alunos do 6º ao 9º ano.  

Prioriza o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

No Ensino Fundamental, as relações interpessoais vão se fortalecendo, ao mesmo 
tempo em que um grande processo de construção do conhecimento vai se edificando.  

No Colégio La Salle São Carlos, essa fase visa estimular a capacidade de aprendizagem, 
que vai acontecendo de maneira interativa, fundamentada na busca de soluções e na 
compreensão da realidade, na internalização de saberes e habilidades, que garantirão aos 
jovens alunos as ferramentas necessárias para sua evolução acadêmica e seu crescimento 
como seres humanos e cidadãos. 

 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 
 

1ª aula 7h10 - 7h55 
2ª aula 7h55- 8h40 

3ª aula  8h40 - 9h25 
INTERVALO 9h25 - 9h45 

4ª aula 9h45 - 10h30 
5ª aula 10h30 - 11h15 

6ª aula 11h15 - 12h 
 

HORÁRIO DE AULA – 8º ANO B 

HORÁRIOS 2ª-FEIRA 3ª-FEIRA 4ª-FEIRA 5ª-FEIRA 6ª-FEIRA 

7h10 - 7h55 Ayrton (Mat.) Selma (Ciên.) Vânia (Filo.) Cláudia S. (Geo.) Ayrton (Mat.) 

7h55 - 8h40 Ayrton (Mat.) Andrea (Port.) Paula (Hist.) Andrea (Port.) Ayrton (Mat.) 

8h40 - 9h25 Cláudia S. (Geo.) Isabel (E. Rel.) Ronaldo (Geom.) Paula (Hist.) Jamir (Ed. Fís.) 

9h25 - 9h45 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

9h45 - 10h30 Cláudia S. (Geo.) Iêda (Red.) Ronaldo (Geom.) Selma (Ciên.) Jamir (Ed. Fís.) 

10h30 - 11h15 Claudia Af. (Ing.) Iêda (Red.) Andrea (Port.) Keulle (Arte) Paula (Hist.) 

11h15 - 12h Claudia Af. (Ing.) Claudia Af. (Ing.) Andrea (Port.) Selma (Ciên.) Selma (Ciên.) 
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HORÁRIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS PORTÕES 

Turno da Manhã  Turno da Tarde 

Abertura: 6h30 e 11h40  Abertura: 13h e 17h40 

Fechamento: 7h25 e 12h10  Fechamento: 13h25 e 18h 

  

OBSERVAÇÕES 
 

 Solicitamos que os alunos estejam no colégio 05 minutos antes do horário marcado para 
o início das aulas. 

 Após o sinal, o aluno terá uma tolerância de 05 minutos para entrar em sala de aula. 
Vencido este prazo, o aluno deverá dirigir-se à sala dos Inspetores de Alunos (S.O.D.) para 
justificar-se e solicitar autorização por escrito para entrar na sala de aula. 

 O aluno atrasado só poderá entrar na sala de aula no início da segunda aula. Se chegar 
após esse horário, ele não poderá assistir às aulas, devendo retornar para casa. 

 O aluno poderá chegar atrasado apenas 2 vezes dentro do mesmo mês. Na terceira vez, 
o aluno não poderá entrar em sala de aula, devendo retornar para casa. 

 Os pais NÃO deverão solicitar a retirada dos alunos antes do final do período de aulas, 
exceto em casos de emergência. 

 Em horário regular de aula o aluno não poderá, em hipótese alguma, sair sozinho do 
Colégio. Ele poderá sair SOMENTE ACOMPANHADO dos responsáveis legais ou por uma 
pessoa autorizada pelos mesmos. Esse procedimento visa mais segurança para TODOS os 
alunos do Colégio, independente da série que estudam (da Educação infantil a 3ª série 
EM). Pedimos a compreensão dos senhores pais e alunos, para que esse procedimento, 
principalmente com os alunos maiores, não seja um gerador de desconforto entre escola 
e família.  

 De acordo com o Artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com o Artigo 56, II 
do ECA, excessos de faltas devem ser comunicados ao Conselho Tutelar.  

 Aluno com frequência inferior a 75%, independente do aproveitamento, é RETIDO. 
Atestado médico justifica, mas não retira falta - estas poderão ser abonadas, mediante 
atividades compensatórias, dependendo da enfermidade do aluno. 

 Os atestados médicos deverão ser entregues pelos pais, responsáveis e/ou alunos na 
Secretaria do Colégio, onde serão protocolados.  

 NÃO é permitida a permanência de pais nos corredores ao lado das salas de aula. Caso 
necessite de informações, procure a Coordenação. 

 Respeitar os sinais de entrada, saída para o intervalo, troca de aula e saída.  



10 

 Procure evitar a saída durante as aulas para beber água e usar o banheiro, pois isto é algo 
que deve ocorrer durante o horário de intervalo. 

 Dado o sinal para o intervalo, os alunos deverão descer para o pátio. Não poderão ficar 
nos andares ou salas de aula. Se isso ocorrer, ou se o aluno não descer dentro do tempo 
estipulado para o fechamento dos portões das escadas, será registrada a ocorrência na 
ficha do aluno e ele ficará na Coordenação durante o intervalo. Se tal atitude se repetir 
duas vezes dentro do mesmo mês, o aluno receberá uma advertência. 

 Os alunos deverão procurar resolver os seus problemas com os professores em sala de 
aula, pois durante o intervalo os mesmos não poderão realizar tal atendimento.  

 O prazo máximo para a entrada dos alunos retardatários na sala de aula é de cinco 
minutos. O aluno que se atrasar na troca de aula ou após o intervalo será encaminhado 
ao S.O.D. (Serviço de Orientação Disciplinar). Será registrada a ocorrência e o aluno 
retornará para a sala de aula, porém ficará com falta nesta aula. Se isso se repetir por três 
ou mais vezes dentro do mesmo trimestre, o aluno receberá advertência ou suspensão, 
de acordo com a análise da Coordenação e da Direção. 

 Devido a normas administrativas, os professores terão que passar o ponto de entrada e 
saída no horário do sinal. Devido a isso, não poderão atender pais e alunos após o sinal 
de saída. Nos casos mais simples, os pais poderão se comunicar com os professores pela 
agenda. Nos casos mais complexos, poderão marcar um horário com a Coordenação para 
a realização deste atendimento junto com os professores. Os alunos deverão conversar 
com os professores durante as aulas. 

 É expressamente proibido aos alunos a entrada na sala de professores e o uso dos 
computadores da sala de professores e coordenação. 

 Usar com cuidado e responsabilidade os livros emprestados pela Biblioteca do Colégio e 
procurar devolvê-los sempre dentro do prazo combinado. 

 Solicitamos aos senhores pais e/ou responsáveis que não permitam que os alunos tragam 
à aula objetos como celulares, brinquedos, CD player, revistas, álbuns, etc... Estes objetos 
são motivo de distração e certamente irão prejudicar o rendimento escolar do dono do 
objeto e dos amigos que estão ao redor. Eles não conseguem deixar de mostrar o que 
trouxeram durante a aula e acabam ficando extremamente ansiosos pelo intervalo (que 
demora a chegar). Esses objetos também servem como ponto de discórdia. 

Se o aluno insistir em trazer e usar tais objetos em sala de aula, será encaminhado, junto 
com tais objetos, para o S.O.D., Coordenação e/ou Direção, para que sejam feitos os 
devidos encaminhamentos. 

 O Colégio orienta os alunos a não portarem objetos de valor no ambiente escolar. Caso 
necessitem desses, mantê-los sob sua guarda. Eles são de sua inteira responsabilidade e 
o Colégio não se responsabiliza por danos, perdas ou extravios. 

 De acordo com o Regimento Interno do Colégio La Salle, fica proibida a utilização de 
celular e aparelhos eletrônicos durante as aulas (salvo se esta utilização fizer parte da 
metodologia de aula do professor). Se o aluno insistir em tal utilização indevida, o mesmo 
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será encaminhado, junto com o aparelho, para o S.O.D., que fará os devidos 
encaminhamentos.  

 Os danos a objetos, móveis e instalações do Colégio, causados pelo aluno, deverão ser 
reparados. O responsável pelo aluno, da Educação Infantil ao Ensino Médio, assumirá a 
responsabilidade pelos atos e custos da reparação ou da reposição de materiais. 

 Entrega de materiais, trabalhos, recados ou outros pertences para alunos - faremos 
somente até uma hora antes do sinal de saída, ou seja, até 11h ou 17h. Após este horário, 
os colaboradores do Colégio estarão envolvidos em outras atribuições, por isso a 
impossibilidade de realizar tal procedimento. 

 

EVENTOS E FESTAS 
 

É comum os alunos organizarem, durante o ano, festas, churrascos, viagens e eventos 
afins. Queremos deixar claro que a escola não é responsável por eventos organizados por 
iniciativa dos alunos. O Colégio não promove e nem incentiva essas festas, bem como não 
incentivamos a presença de professores e colaboradores nas mesmas. A escola se 
responsabilizará apenas por eventos por ela organizados. Neste caso, a família será 
previamente notificada. Nada temos contra festas, divertimentos e lazer, desde que sejam 
saudáveis e responsáveis. 
 
 

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 
 

É de responsabilidade do Colégio a formação das turmas, no início de cada ano letivo. 
Cabe às Coordenações de cada segmento estruturá-las, a fim de formá-las para uma melhor 
interação entre os alunos. Para isso, consideram-se as melhores condições para a 
aprendizagem coletiva e individual. 
 
 

SECRETARIA 
 

A Secretaria do Colégio está disponível para o atendimento aos pais e alunos no que 
diz respeito à solicitação de documentos, matrículas, solicitação de provas substitutivas, 
protocolo de atestados médicos, entre outros.  

Horário de funcionamento: das 6h50 às 18h15 - sem intervalo para almoço.  
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UNIFORME 
 

Pedimos aos responsáveis, atenção para o uniforme, que é de uso obrigatório em 
todos os períodos de permanência do aluno nas dependências da escola. 

No período normal de aula usar: 

 Camiseta oficial do Colégio para 6º ao 9º ano EF: AZUL MARINHO; 

 Calça ou bermuda: do Colégio ou outra na cor azul marinho (liso, sem estampa, sem 
detalhes de outra cor). O comprimento da bermuda deverá ser até o joelho;  

 Blusa de frio: preferencialmente do Colégio ou outra na cor azul marinho, mas pode 
ser de outra cor; 

 Calçado: não é permitido usar chinelo, rasteirinha, crocs ou similares durante o 
horário regular de aula e também nos horários de aulas extras (treinamentos, 
oficinas, catequese, etc.) Todos os alunos deverão usar sempre tênis ou sapato 
fechado. 

As camisetas de Olimpíadas poderão ser usadas nas atividades extraclasse. 

Observação: Estamos passando por um período de transição de uniforme. 

Em 2020, os modelos oficiais de 2018 ainda podem ser usados, proporcionando às 
famílias um período de adaptação. 

A partir de 2021, somente poderão ser usados os modelos novos.  

Os alunos sem uniforme serão advertidos e os pais comunicados na mesma hora para 
trazerem o uniforme até o Colégio, pois tal atitude é considerada ato de indisciplina, 
conforme regimento interno do Colégio. 

Os uniformes podem ser adquiridos no seguinte estabelecimento credenciado: 
Sarracena Confecções - R. Antônio Blanco, 473 – Vila Costa do Sol - São Carlos-SP-Telefone: 
(16) 3361.2249 ou pelo e-mail:  sarracenauniformes@gmail.com 

 
 
 

AGENDA ESCOLAR 
 

O Colégio La Salle São Carlos presenteia todos os seus alunos com uma Agenda Escolar.
 Esta agenda é um dos veículos de comunicação entre a família e a escola. Deve ser 
usada pelos alunos para sua organização, anotações necessárias e ser observada todos os 
dias. 
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TAREFAS 
 

As tarefas escolares são de responsabilidade do aluno. Deverão ser anotadas por ele 
na agenda, feitas com capricho e dedicação e entregues nas datas estipuladas pelos 
professores. Cabe aos pais este acompanhamento. 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 
 

Os pais ou responsáveis devem sempre alertar os(as) alunos(as) quanto à atenção que 
devem dispensar ao material escolar: 

 Manter o estojo em ordem, com materiais necessários às aulas (dica: fazer a 
checagem após terminar a tarefa de casa); 

 Colocar nome em todo o material escolar, inclusive nas apostilas, uniforme e 
agasalhos; 

 Verificar quais as aulas que terão no dia seguinte e preparar os materiais necessários. 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO 
 

Estudar é uma arte. Saber como estudar é muito importante. A arte de estudar começa 
com a maneira como você conduz a sua vida. Planeje. Organize. Realize. 

Seguem abaixo algumas dicas que certamente o ajudarão em seu rendimento escolar: 

 Se você está na escola é para estudar. Seja prático! Preste atenção às aulas e não vá 
na conversa dos colegas que pensam que “são espertos” jogando fora o tempo da 
aula; 

 Na sala de aula: saiba comportar-se; chegue na hora; desempenhe a sua parcela de 
atividade; seja bom ouvinte; participe da aula; respeite seus professores, os 
funcionários e seus colegas; 

 Organize um horário de estudo e cumpra-o rigorosamente. É fundamental que você 
tenha um horário diário para sua dedicação aos estudos e a realização de tarefas, 
pois somente o tempo despendido durante as aulas escolares não é suficiente para 
uma aprendizagem eficaz. É preciso reservar um local apropriado, arejado e limpo 
para que isso ocorra. Avise a todos que irá estudar, para não ser interrompido; 

 Aprenda a LER corretamente;  

 Consulte o dicionário quando não souber o significado de uma palavra; 
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 Use a aula para pensar, discutir, indagar e não somente copiar o que o professor diz; 

 Não julgue que você aprende algo sem se interessar. Uma pessoa inteligente 
descobre interesse nas tarefas mais chatas e enfadonhas; 

 Quando estiver cansado de estudar certa matéria, pare um pouco e procure 
descobrir o porquê; 

 Não estude apenas por notas. Estude porque desta forma você assimilará 
conhecimentos que contribuirão para o seu desenvolvimento; 

 Não passe adiante um assunto sem antes compreendê-lo. Todas as matérias seguem 
uma sequência lógica; 

 Procure, sempre que possível, os seus colegas para estudarem juntos. Formem 
grupos de estudo. 

 

Lembre-se: “Estudar é uma arte e saber como estudar é muito importante, pois o 
estudo é o instrumento que lhe permitirá atingir objetivos.”  

 

PERDIDOS E ACHADOS 
 

Roupas ou objetos perdidos deverão ser procurados na sala dos “Perdidos e Achados”, 
que fica no pátio (ao lado dos mastros das bandeiras), nos seguintes horários: 

 Manhã: 7h às 8h 

 Tarde: 13h às 14h 

No final do ano, as roupas e objetos não reclamados serão doados para instituições de 
caridade. 

 

CANTINA LA SALLE 
  

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no ano de 2019, a Cantina La Salle, que 
trabalha em parceria com o Pão de Queijo Sallum, oferecerá os melhores produtos e 
serviços, prezando os padrões de qualidade e higiene exigidos pelos órgãos responsáveis 
(VISAM).  

O horário de funcionamento da Cantina será: 

 Das 8h às 18h15 – nos dias de aula normal 

 Horário especial – estabelecido pela Direção do Colégio, nas datas em que houver 
atividade extra (eventos, formaturas, reuniões à noite, etc.) 
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Para melhor atender aos pais, alunos e toda a comunidade escolar, a Cantina contará 
com dois funcionários durante o período e com três funcionários nos horários de intervalo 
(cabendo adequações, se necessário).  

Dentre os produtos oferecidos estão: salgados assados, lanche natural, pão de queijo, 
bolachas, biscoitos, salgadinhos, bolinhos, barrinha de cereal, sucrilhos, achocolatados, sucos 
de polpa, sucos de lata, sucos naturais, refrigerantes, chá gelado, água de coco, cappuccino, 
café e outros. 

A Cantina oferece também Marmitex para o horário do almoço. Os interessados 
deverão fazer a encomenda na Cantina até às 10h30 e poderão retirar a Marmitex das 12h 
às 14h30. 

Pensando na comodidade dos pais e alunos, a Cantina disponibiliza fichas para compra 
antecipada dos produtos. As mesmas poderão ser adquiridas na Cantina, conforme a 
necessidade (diária, semanal ou quinzenal). 

O pagamento poderá ser feito com dinheiro ou cartões (débito e/ou crédito). 

A Cantina La Salle está à disposição para outros esclarecimentos e agradece a confiança 
nela depositada. 

Telefones para contato: (16) 98135-3894 / 33075453 / 33728402 – falar com Adilson 
ou Aline.  

 

ATENDIMENTO AOS PAIS 
 

A fim de darmos atenção adequada aos senhores, pedimos a gentileza de procurar pela 
Coordenação do Colégio quando houver quaisquer dúvidas ou reclamações, para que 
possamos dar o encaminhamento mais viável e o mais rápido possível às questões 
levantadas. 

É necessário o agendamento de horário, para evitar espera no atendimento. 

 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (S.O.E.)  
 

Os alunos com problemas de aprendizagem serão encaminhados ao S.O.E., para 
orientação e verificação das possíveis causas, trabalhando para a superação das dificuldades, 
contando sempre com o apoio dos pais e professores. 

O S.O.E. também oferece o Serviço de Orientação Profissional que, além de 
orientações específicas, disponibiliza para os alunos informações a respeito de Faculdades e 
Vestibulares.  
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SANÇÕES DISCIPLINARES 
 

O S.O.D., Serviço de Orientação Disciplinar, é o setor responsável pelo 
acompanhamento, verificação e orientação aos alunos quanto à disciplina e atitudes 
adequadas, de acordo com o Regimento Escolar. 

Diante de situações indevidas, os responsáveis pelo S.O.D. analisarão o caso e, se 
necessário, aplicarão uma das sanções indicadas abaixo. 

Nos casos mais graves, o S.O.D. solicitará análise também do S.O.E., Coordenação e/ou 
Direção.  

OCORRÊNCIAS: Registro de atitudes ou situações que envolvem alunos e que ferem as 
normas disciplinares do Colégio ou o desenvolvimento normal das atividades propostas.  

ADVERTÊNCIA ESCRITA: É um aviso ao aluno e sua família para que tomem 
conhecimento do comportamento ilícito praticado pelo aluno e das implicações que podem 
advir em caso de reincidência. 

SUSPENSÃO: Pode variar de um a seis dias, tendo por respaldo o aconselhamento já 
oferecido, o teor das advertências anteriores, a faixa etária do educando, motivos e 
gravidade do ato indisciplinar. Dependendo das razões que a sustentaram, somente será 
significativa quando for compreendida pelo aluno e pela família como continuidade dos 
procedimentos de intervenção, diálogo e orientação educacional. 

Em novas reincidências e esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento 
de ensino, o caso será encaminhado, pela Direção, ao Conselho Tutelar ou à Promotoria de 
Justiça da Infância e Juventude. 

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA: Normalmente é fruto do reconhecimento por parte 
da Escola sobre a impossibilidade da presença do aluno, dada a dimensão ou consequência 
do ato indisciplinar, visto que já foram esgotados todos os procedimentos de intervenção 
anteriores. 

 

PERMANÊNCIA DO ALUNO EM HORÁRIO OPOSTO 
  

O aluno deve permanecer no Colégio somente nos horários estabelecidos para as 
atividades propostas, sendo obrigatório o uso do uniforme. 

Seguem abaixo algumas observações: 

 Para a participação em atividades extras, no período oposto ao de suas aulas 
regulares, os alunos poderão chegar apenas alguns minutos antes do início da sua 
aula e deverão dirigir-se para casa ao final da mesma, evitando assim a ociosidade 
de alunos no colégio;  
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 Caso seja constatada a presença ociosa do aluno no pátio ou em outros ambientes 
do Colégio, a família será convocada para buscá-lo; 

 Na 6ª-feira a “Praça de Esportes” ficará aberta das 14h15 às 16h15. O portão da 
rampa será aberto às 13h30 para os alunos adentrarem ao pátio do Colégio. No pátio 
os alunos serão fiscalizados pelos inspetores de alunos (S.O.D.), sendo que o portão 
da Educação Física estará neste momento fechado, pois abrirá somente às 14h15. 
Neste dia os alunos poderão chegar ao Colégio das 13h30 às 15h, mas 
obrigatoriamente só poderão sair do Colégio às 16h15. Os pais ou responsáveis que 
quiserem retirar antecipadamente seus filhos deverão vir buscá-los pessoalmente 
no Colégio. Em hipótese alguma será permitida a saída de aluno sozinho antes das 
16h15, independentemente do segmento em que estuda. Às 16h15 os alunos que 
estiverem na praça de esportes serão encaminhados para a frente do Colégio, para 
a saída (onde aguardarão a chegada dos pais ou responsáveis); 

 

*ATENÇÃO: em uma 6ª-feira poderão participar da “Praça de Esportes” somente os 
alunos do 4º, 5º, 6º e 7º ano EF. Na 6ª-feira seguinte, poderão participar somente os alunos 
do 8º e 9º ano EF e os alunos do Ensino Médio. As datas serão determinadas pelo Colégio e 
devem ser respeitadas por todos.   Sobre as atividades, em cada data o Setor de Educação 
Física desenvolverá com os alunos duas atividades dirigidas e uma livre. A intenção é a 
melhoria na qualidade do atendimento aos alunos. 

 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRES E  
ENTREGA DE BOLETINS 

 

As datas de reuniões de pais e mestres serão informadas via agenda e pelos meios de 
comunicação Online do Colégio (Site, Facebook, Instagram).    

 

OBSERVAÇÕES 

1. Ao final de cada trimestre serão entregues os boletins dos alunos do 6º ao 9º ano 
EF. Ao boletim será anexada uma folha com informações do Colégio aos pais e a 
tabela de horários da recuperação paralela.  

2. A cada trimestre, os pais dos alunos que obtiverem média abaixo de 7,0 (sete) 
deverão, obrigatoriamente, ler e assinar a “Ficha de Avaliação Individual do Aluno”, 
com os professores na sala da reunião ou na Coordenação do Colégio; 

3. Os boletins dos alunos que ficarem de Exame Final (Recuperação Final) serão 
entregues somente aos pais. 
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BIBLIOTECA 
  

INFORMAÇÕES   

Usuários: a Biblioteca do Colégio Diocesano La Salle atende a todos os alunos, 
professores e funcionários da escola.  

Acervo: o acervo da Biblioteca La Salle está sendo renovado, com a aquisição de novos 
títulos para o ano letivo de 2020. O acervo é composto por livros, dicionários, enciclopédias, 
gibis, revistas e outros materiais para pesquisa e estudo. 

Empréstimo de livros: aos alunos é permitido somente a retirada de livros, podendo ser 
emprestados até 2 exemplares por vez, tendo como prazo para devolução 2 semanas para 
cada livro, com possibilidade de renovação, levando em consideração a demanda.  

Pesquisa e estudos: todos os alunos podem utilizar o espaço da Biblioteca para fazer 
pesquisas, trabalhos, tarefas ou para estudar, no horário oposto ao de aulas.  

É proibida a utilização de aparelhos sonoros no ambiente da Biblioteca, pois este é um 
lugar de concentração, onde o silêncio se faz necessário.  

É fundamental que todos colaborem para a manutenção de um ambiente agradável. 
Assim sendo, as brincadeiras e conversas devem ser deixadas para a hora do intervalo, e 
qualquer ocorrência será notificada à Coordenação do Colégio. 

Para que a Biblioteca mantenha a organização e limpeza, não será permitido nenhum 
tipo de alimentação no local. 

 

AGENDA CULTURAL 
 

O Colégio La Salle São Carlos propõe uma “Agenda Cultural” para os alunos do 1º ano 
EF a 3ª série EM.   A intenção é levar os alunos para conhecerem, ao longo dos seus anos de 
estudo, instituições ou localidades culturalmente significativas, de São Carlos e região. 

Próximo à realização das visitas divulgaremos, através dos veículos de comunicação do 
Colégio, comunicado contendo a data e outras informações cabíveis.  

Observação: Os professores poderão propor visitas para a complementação de 
estudos realizados em sala de aula.  

 

PARTICIPAÇÃO EM OLIMPÍADAS E CONCURSOS 
 

O Colégio Diocesano La Salle São Carlos interessa-se em participar de Olimpíadas e 
Concursos desenvolvidos por universidades ou outras instituições educacionais, com a 
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intenção de testar os conhecimentos dos alunos e valorizar aqueles que se esforçam em 
estudar e apresentam um bom desempenho nestas atividades. 

 

APLICATIVO eduCONNECT 
  

O Colégio Diocesano La Salle São Carlos, na constante busca por modernização e 

excelência em seus atendimentos e serviços, disponibiliza o La Salle Mobile para o Aplicativo 

eduCONNECT. Com esse Aplicativo, o Colégio compartilha informações, comunicados e 

assuntos relacionados ao aluno. Dessa forma, os pais/responsáveis, alunos, professores e 

Colégio estarão sempre conectados. 

O aplicativo é GRATUITO e está disponível para tablets e smartphones com sistemas 

operacionais IOS e Android. As famílias podem acessar as lojas virtuais Google Play ou App 

Store e procurar por eduCONNECT ou acessar os links abaixo: 
 
Apple Store…..: https://itunes.apple.com/pt/app/totvs-educonnect/id1255287155?mt=8 
Google Play……:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educonnect.totvs 
 

Abaixo, confira as funcionalidades disponíveis:  

 Consulta às notas trimestrais (Menu Notas/Faltas);  

 Consulta à frequência escolar por disciplina (Menu Aulas); 

 Consulta ao extrato financeiro (para pais e/ou responsáveis); 

 Informações do boleto para pagamento; 

 Consulta das salas e dos horários; 

 Ocorrências; 

 Integração com a sua agenda particular; 

 Notificações.  
 

Como acessar após a instalação do aplicativo: 

 Os dados de acesso do Responsável Financeiro são: 

Usuário: CPF (somente números) 

Senha: Data de nascimento (somente números sendo DDMMAAAA). 

Sincronize com o QRCode disponível no Portal do Aluno, no menu 

eduCONNECT\Config. App. 

 Alunos/Responsáveis: o acesso continuará com as mesmas informações (RA e senha). 

 Professores: o acesso continuará com as mesmas informações (Matrícula e senha). 

 O mesmo código de usuário e senha serve para acessar o portal do aluno/professor. 
 

*Em caso de dúvida, procure a Secretaria do Colégio.  

 

https://itunes.apple.com/pt/app/totvs-educonnect/id1255287155?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educonnect.totvs
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OLIMPÍADA LA SALLE  
 

A Olimpíada La Salle é a maior gincana escolar de toda nossa região. Em 2020, esta 
Olimpíada está em sua 63ª edição.  

É uma das atividades mais esperadas do ano, para a qual toda a comunidade educativa 
se prepara desde o início do ano até a sua realização – na última semana do mês de junho.  

Todas as turmas participam do desfile de abertura, caracterizando-se de acordo com o 
tema escolhido pela escola e, posteriormente, iniciam-se os jogos esportivos e outras 
atividades ligadas ao evento. 

A semana é marcada não apenas pelas competições, mas também pela luta, empenho, 
dedicação, união, amizade, fraternidade e responsabilidade de cada uma das equipes. Estas 
são atitudes que, com certeza, ficam marcadas na vida de cada um dos participantes deste 
grande evento. 

Além das atividades esportivas e culturais, as Olimpíadas La Salle também 
desenvolvem nos alunos o papel social, com atividades solidárias de arrecadações, para 
ajudar as entidades filantrópicas da cidade de São Carlos e ser este um gesto concreto em 
favor da cidadania. 

Público alvo: Toda a Comunidade Educativa do Colégio Diocesano La Salle São Carlos 
(alunos da Educação Infantil a 3ª série EM, pais, colaboradores e Irmãos Lassalistas) e a 
comunidade local. 

 

 

PORTAL COC EDUCAÇÃO 
 

O Sistema COC oferece para os alunos do Ensino Fundamental acesso ao “Portal COC 
Educação”.  Este é um precioso recurso oferecido ao aluno, pois lá temos várias atividades 
como Plantão Online, jogos educativos, atividades lúdicas, resolução de exercícios, dicionário 
dos bichos, enciclopédia viva, atividades interativas, filmes e desenhos de curta metragem 
indicados especificamente a cada faixa etária. 

O código e a senha de acesso são os mesmos utilizados pelos alunos no ano passado 
(2019). Os alunos novos deverão procurar o Setor de TI (Tecnologia da Informação) para gerar 
o acesso ao Portal. 

Para outras informações sobre o uso do programa, contatar a Coordenação do Colégio. 
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PROGRAMA BILÍNGUE 
 

O Colégio Diocesano La Salle São Carlos, visando 

proporcionar aos seus alunos o desenvolvimento das 

competências essenciais para o século XXI, implantou 

o Programa Bilíngue no Colégio.  

Essa implantação vem ocorrendo de forma 

gradativa: em 2018 no segmento da Educação 

Infantil e em 2019 no segmento do Ensino 

Fundamental I, do 1º ao 5º ano EF, com resultados 

muito positivos. Em 2020, esse serviço está sendo ampliado, abrangendo também os alunos 

do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano EF.   

A implantação do Programa Bilíngue é mais um diferencial do Colégio Diocesano La 

Salle na formação de seus alunos. 

A partir de 2020 utilizaremos o programa bilíngue Standfor Evolucion Program, 

proposto pela Editora FTD, para todos os alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 

Fundamental.  

Os alunos da Educação Infantil terão 5 (cinco) aulas de Inglês por semana e os alunos 

do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano EF, terão 3 (três) aulas de Inglês por semana, dentro 

do próprio período de aula, com professora especializada para o desenvolvimento deste 

projeto. Através da ampliação da carga horária, o aluno estará imerso no universo da língua 

inglesa e na sua cultura. Assim, a nova língua passará a fazer parte do seu dia a dia, 

contribuindo para o desenvolvimento de novas competências e habilidades.  

Os profissionais envolvidos receberão treinamento específico da FTD.  

Os materiais didáticos, físicos e digitais, serão implantados por uma equipe de 

consultores especialistas para que a utilização dos mesmos seja prática e eficaz.  

O programa Bilíngue Standfor Evolution propõe uma metodologia dinâmica, divertida 

e contextualizada. 

As aulas acontecem com base na abordagem CLIL (Content and language Integrated 

Learning), que carrega a importância dos 4Cs, que referem-se a CONTENT (Conteúdo), 

COGNITION (Cognição), COMMUNICATION (Comunicação) e CULTURE (Cultura), aspectos 

integrados que priorizam a abordagem comunicativa.  
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LIVROS PARADIDÁTICOS ADOTADOS 
 

 6° ANO 7° ANO 8° ANO 9° ANO 

1
° 

 T
R

IM
ES

TR
E 

A ilha perdida 
Maria Jose Dupré 

Editora Ática 

O escaravelho do 
diabo 

Lucia Machado de 
Almeida 

Editora Ática 

A droga da 
obediência 

Pedro Bandeira 
Editora Moderna 

A droga da amizade 
Pedro Bandeira 

Editora Moderna 
 

O outro lado da ilha 
José Maviael 

Monteiro 
Editora Ática 

Manobra radical 
Edith  Modesto 

Editora Ática 

A droga do amor 
Pedro Bandeira 

Editora Moderna 

 

2
° 

TR
IM

ES
TR

E 

Os barcos de papel 
Jose Maviael 

Monteiro 
Editora Ática 

Estranhas luzes no 
bosque 

Stella Carr 
Editora  Scipione 

Droga de americana 
Pedro Bandeira 

Moderna 

Extraordinário 
JR Palacio 
Intrínseca 

Robinson  Crusoé 
A conquista do 

mundo numa ilha 
Daniel Defoe 

Adaptação- Warner 
Zotz 

Editora Ática 

O pequeno Príncipe 
Antonie de Saint-

Exupéry 
Editora FTD 

To be or not to be  
Machado de Assis 

Guia do mochileiro 
das galáxias 

Douglas Adams 
Arqueiro 

3
° 

TR
IM

ES
TR

E 

O senhor das águas 
Rosana Bond 
Editora Ática 

Na ilha do dragão 
Maristela Alves dos 

Santos 
Editora Ática 

O cão de Baskerville 
Sir Arthur Conan 

Doyle 
Editora Ática 

Alice no país das 
maravilhas 

Lewis Carroll 
Autêntica 

Viagens de Gulliver 
Jonathan Swift 

Tradução e 
adaptação: 

Claudia Lopes 
Editora Ática 

Eles morrem,  você 
mata! 

Stella Carr 
Editora Moderna 

O espelho 
Machado de Assis 

 

 
* Os contos de Machado de Assis podem ser retirados de qualquer editora, sob o título: Contos 
de Machado de Assis. 

 “A leitura faz o homem completo;  
a conversa, ágil;  

o escrever, preciso.” 
(Francis Bacon) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

CRITÉRIO GERAL 

A composição das notas, em todos os segmentos, ocorrerá da seguinte forma: 

 São 3(três) trimestres;  

 O fechamento das notas trimestrais é feito por média aritmética dos instrumentos 
avaliativos; 

 É trabalhada apenas uma casa decimal para a composição das notas, ou seja: 6,7; 8,2; 
7,0 etc... 

 Não há arredondamento das notas (trimestrais e finais) pelo sistema. Os boletins 
sairão com notas “quebradas” – salvo 6,8 e 6,9, que serão arredondadas para 7,0;  

 A média do Colégio é 7,0 (sete). 

   

SISTEMA DE PROVAS E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO  

6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A nota dos alunos do 6º ao 9º ano será composta por: 

 Prova 1 (P1) - Valor de 0 a 10 pontos  

 Prova 2 (P2) - Valor de 0 a 10 pontos 

 Simulado - Valor de 0 a 10 pontos  

 Atividades solicitadas pelo professor (≥ a 2 atividades). Não pode ser prova, deve ser 
trabalho, pesquisa, lista de exercícios, tarefas de casa, participação em sala de aula, 
cartaz, seminário... - Valor de 0 a 10 pontos  

 

O cálculo da média trimestral seguirá o seguinte critério:   

 

Instrumentos Avaliativos Valor Nota 

Avaliação: P1 e P2 – média aritmética da P1 e P2 0 - 10 pontos Nota 1 

Simulado  0 - 10 pontos Nota 2 

Atividade (≥ a 2) – Média aritmética das atividades  0 - 10 pontos Nota 3 

Média trimestral: (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3) ÷ 3 
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O fechamento das notas trimestrais será feito por média aritmética entre os instrumentos 
avaliativos: 

 Avaliação  média aritmética da P1 e P2 = Nota 1 

 Simulado nota do simulado = Nota 2 

 Atividade  média aritmética das atividades = Nota 3 

 Média trimestral = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3) ÷ 3  

 

Observação: Cada professor avalia seus alunos e lança a média trimestral no sistema TOTVS, 
no seu componente curricular (na sua disciplina). 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º AO 9º ANO EF 

O setor de Educação Física se valerá do mesmo critério mencionado acima, sendo: 

 P1 - trabalhos extracurriculares apresentados em sala – Valor de 0 a 10 pontos  

 Simulado - Valor de 0 a 10 pontos  

 Atividade - Avaliação prática (durante as aulas) – Valor de 0 a 10 pontos  

Durante as aulas, os alunos deverão se apresentar de maneira adequada para a prática 
esportiva, pois este também é um critério de atribuição de notas. 

 

SIMULADOS 
 

Os simulados são introduzidos de forma gradativa ao longo das séries, sendo aplicados 
os Simulados do COC e os Simulados propostos pela Rede La Salle, da seguinte forma:  

 

 3º ano EF – Simulado da Rede La Salle – somente no 3º trimestre 

 4º ano EF – Simulado COC - somente no 3º trimestre 

 5º ano EF – Simulado COC no 2º trimestre e Simulado da Rede La Salle no 3º trimestre 

 6º ao 8º ano EF e 1ª e 2ª série EM – Simulado COC nos três trimestres 

 9º ano EF – Simulado COC no 1º e 2º trimestres e Simulado da Rede La Salle no 3º 
trimestre 

 3ª série EM – Seguirá o calendário proposto pelo COC, com 8 simulados distribuídos 
ao longo do ano + o Simulado da Rede La Salle no 3º trimestre, totalizando 9 
simulados ao longo do ano. 
Observação: O COC propõe 10 simulados para a 3ª série EM, porém não vamos fazer 
os simulados S5 e S10 – dissertativos.   
 

As provas do Simulado Nacional do COC serão corrigidas com base na Teoria da 
Resposta ao Item (TRI), empregado na correção do ENEM. Trata-se de um sistema capaz de 
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analisar as questões que o aluno respondeu corretamente e dar um peso específico para 
cada acerto. 

As perguntas são divididas previamente em grupos: fáceis, médias e difíceis. Elas estão 
misturadas ao longo da prova e não estão sinalizadas, o estudante não sabe qual questão 
pertence a qual grupo.  

Após a aplicação, as respostas serão enviadas para o COC em Ribeirão Preto, que 
disponibilizará os relatórios de desempenho por turma e também o boletim de desempenho 
individual do aluno, com pontuação segundo o número de acertos. Nos relatórios de 
desempenho por turma serão fornecidas as classificações nacionais, inclusive por matéria, 
segundo o número de acertos.  

O simulado da Rede La Salle será preparado e corrigido pela Província Lassalista, que 
também enviará os resultados de desempenho dos alunos e do Colégio.   

 

OBSERVAÇÕES SOBRE O SIMULADO NACIONAL COC PARA O 6º AO 9º ANO E.F. 
 

1. O Simulado Nacional é preparado pelo COC.  Porém, o nosso Colégio apresenta um 
formato diferenciado nas disciplinas de Inglês e Redação. 

Na disciplina de Inglês, o professor da série deve preparar 4 (quatro) questões para 
compor o simulado de seus alunos. 

Na disciplina de Redação, a professora da área deve propor um tema da atualidade para 
que os alunos elaborem um texto. 

Sendo assim, o simulado será composto por: Questões do COC + Questões de Inglês 
(Interno) + Redação Interna 

2. Os simulados serão compostos da seguinte forma: 

 6º e 7º anos - 39 questões (35+4) + uma redação  

 8º anos - 48 questões (44+4) + uma redação 

 9º anos - 49 questões (45+4) + uma redação 

3. As notas dos simulados valerão de 0 a 10 pontos, distribuídos por faixas de acertos: 

 

Porcentagem de acertos no Simulado Nota 
Presença na prova – de 0 a 0,9% 3,0 

1%  a  29,9% 4,0 

30%  a  39,9% 5,0 
40%  a  49,9% 6,0 

50%  a  59,9% 7,0 
60%  a  69,9% 8,0 

70%  a  79,9% 9,0 
80%  a  100% 10,0 
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4. A nota obtida pelo aluno neste simulado valerá para TODAS as disciplinas, menos redação. 

5. A prova de redação valerá de 0 a 10 pontos. Será corrigida pela professora da turma. A 
pontuação deverá ser lançada pela mesma, somente na sua disciplina.  

6. Horários de aplicação:  

 Tempo mínimo de permanência do aluno em sala: até às 10h.  

 Os alunos deverão trazer lanche de casa, pois não haverá pausa para o intervalo. 

 O aluno não levará o seu caderno de questões. Este será entregue somente no próximo 
dia letivo. 

 Após a aplicação dos simulados os alunos serão dispensados.  

7. Segue abaixo tabela indicando os conteúdos que serão cobrados em cada simulado COC: 

 

Ensino Fundamental 

Avaliação Aplicação Conteúdo 

1 8/abr Grupo 1 e 2 

2 16/jun Grupo 3, 4 e 5 
3 24/set Grupo 6, 7 e 8 

4 28/out Grupo 9 e 10 

 

OBSERVAÇÕES: 

– Os alunos do 6º, 7º e 8º ano EF participarão da aplicação de três Simulados: AN1, AN2 
e AN4; 

– Os alunos do 9º ano EF participarão da aplicação do Simulado Nacional 1 e 2. 

– No 3º trimestre, os alunos do 9º ano EF participarão da aplicação da Avaliação de 
Conhecimento da Rede La Salle;   

 

Para 6º, 7º e 8º Anos E.F.  

1º Trimestre: Simulado Nacional 1 – 08/04 (quarta-feira) 

2º Trimestre: Simulado Nacional 2 - 16/06 (terça-feira) 

3º Trimestre: Simulado Nacional 4 - 28/10 (quarta-feira)    

 

Para 9os Anos E.F. 

1º Trimestre: Simulado Nacional 1 – 08/04 (quarta-feira) 

2º Trimestre: Simulado Nacional 2 - 16/06 (terça-feira)  

3º Trimestre: Avaliação de Conhecimento da Rede La Salle – 15 e 16/09 (terça e quarta-
feira, respectivamente)   
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O Colégio La Salle São Carlos divulga com antecedência o calendário dos Simulados, 
pois esta é a única atividade que NÃO pode ser aplicada em outro momento. Se o aluno 
perder, ficará sem a nota desta avaliação.  

Faremos a divulgação dos gabaritos na semana seguinte da aplicação do simulado. 

 

 

PROVAS SUBSTITUTIVAS 
 

 O(a) aluno(a) do 6º ao 9º ano EF que perder alguma prova (P1 ou P2) durante o 
trimestre, deverá solicitar, na Secretaria do Colégio, uma prova substitutiva. Se perder 
uma atividade, o aluno deverá conversar diretamente com o(a) professor(a). 

 O aluno deverá retirar o formulário de requisição na Secretaria do Colégio, sendo de 
responsabilidade do aluno e da família a manifestação desta perda.  

 O formulário de requisição do aluno só será aceito mediante o pagamento da taxa. 

 O aluno deverá pagar R$30,00 (trinta reais) por prova solicitada. 

 O atestado médico não isenta o aluno do pagamento da taxa, apenas justifica a 
ausência do aluno em sala de aula. 

 Só ficarão isentos de pagar esta taxa os alunos autorizados pela Coordenação, por 
estarem participando de alguma atividade oficial do Colégio.  

 Após terem perdido uma prova, os alunos deverão solicitar a substitutiva em até dois 
dias úteis a partir da data original da mesma, pois na sala de aula e no manual de 
programação do aluno há todos os avisos destas datas.  

 As provas substitutivas serão aplicadas no período oposto ao de aula dos alunos. Os 
alunos do 6º ao 9º ano EF, que estudam regularmente no período da manhã, farão as 
provas substitutivas às 15h. 

   

 
Data máxima para 

solicitação do aluno 
Data de aplicação 

das provas 

1º Trimestre 24/04 29/04 

2º Trimestre 31/08 03/09 

3º Trimestre 17/11 20/11 
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RECUPERAÇÃO 
 

O Colégio oferece a seus alunos do 6º ao 9º ano EF três tipos de recuperação: 
Recuperação Contínua, Recuperação Paralela e Exame Final.  

 
 

1. RECUPERAÇÃO CONTÍNUA:    

 Ocorre ao longo do trimestre (nos 3 trimestres) 

 Por componente curricular (por disciplina)  

 Tipo de metodologia e tipo de avaliação aplicada: definida pelo professor  

 Ocorre dentro do próprio horário de aula e/ou trabalho extraclasse 

 É trabalhado e revisto todo o conteúdo onde o aluno apresentou dificuldade.  
 
 
2. RECUPERAÇÃO PARALELA:  

 Ocorre após o fechamento do trimestre  

 Por componente curricular (por disciplina)  

 Para alunos com média trimestral abaixo de 7,0 (sete) 

 Ao final do 1º, 2º e 3º trimestre 

 Tipo de avaliação: Prova + Atividade 

 Limite da Média Trimestral após a recuperação paralela: 7,0 (sete) 

 Horário:  

 Para 3º, 4º e 5º ano EF – dentro do próprio período de aula do aluno 

 Para 6º ano EF a 3ª série EM – no período oposto ao de aula do aluno, em 
horário definido pela Coordenação. 

 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PARALELA 

 

 1 Atividade – Valor 0 a 10 pontos - Um trabalho ou lista de exercícios envolvendo os 
conteúdos mais importantes desenvolvidos no trimestre. Estes exercícios orientam o 
estudo do aluno, visando os conteúdos em que há deficiência. Deverá ser entregue no 
dia da avaliação. 

 1 Prova – valor 0 a 10 pontos - uma avaliação formal com os conteúdos essenciais 
abordados no trimestre, em data agendada pela Coordenação.  
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O cálculo da nota do aluno pós-recuperação paralela será realizado da seguinte forma: 

 

Itens Valor 

Nota da prova de recuperação 0 – 10 pontos 

Nota da atividade de recuperação 0 – 10 pontos 
Nota trimestral do aluno Inferior a 7,0 

A nota do aluno após a recuperação trimestral será a média 
aritmética dessas 3 notas. O aluno poderá ficar no máximo 
com média 7,0 no boletim. 

Média aritmética 

Os pais ou responsáveis que desejarem solicitar a xerox da prova de recuperação, 
deverão fazê-lo na Recepção e/ou Secretaria do Colégio. 

  

Segue abaixo o calendário do período de aplicação das provas de recuperação paralela, 
ao final de cada trimestre: 

 1º Trimestre – 20/05 a 25/05 

 2º Trimestre – 23/09 a 28/09 

 3º Trimestre – 02/12 a 07/12 

 

 
3. EXAME FINAL:  

 Ocorre após o fechamento das notas anuais (Média Anual) 

 Por componente curricular (por disciplina) 

 Para alunos com Média Anual abaixo de 7,0 (sete) 

 Não há limite de disciplinas  

 Tipo de avaliação: Prova + Atividade 

 Nota mínima necessária para o aluno ser aprovado: ≥ a 5,0 (maior ou igual a 5,0) 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO EXAME FINAL  

 

 1 Atividade – Valor 0 a 10 pontos - Um trabalho ou lista de exercícios envolvendo os 
conteúdos mais importantes desenvolvidos no ano. Estes exercícios orientam o 
estudo do aluno, visando os conteúdos em que há deficiência. Deverá ser entregue 
no dia da avaliação. 

 1 Prova – valor 0 a 10 pontos - uma avaliação formal com os conteúdos essenciais 
abordados no ano, em data agendada pela Coordenação.  
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O cálculo da nota do Exame Final será realizado da seguinte forma:  

 

Itens Valor 

Média aritmética da Prova e Atividade = (Prova + Atividade) ÷ 2 0 – 10 pontos 

 

O professor deverá lançar esta nota no Sistema TOTVS, no campo EXAME FINAL.  

Após o professor fazer o lançamento da nota do Exame Final, o Sistema TOTVS irá 
calcular automaticamente a fórmula abaixo:  

 

MF= MA + EF   ≥ 5 

                2 
MF= Média Final 
MA= Média Anual 
EF= Exame Final 
 

Para ser aprovado, o aluno deverá obter Média Final ≥ a 5,0 (maior ou igual a 5,0), de 
acordo com a fórmula citada acima.   

 

Segue abaixo o calendário relativo ao Exame Final (Recuperação Final):  

 

1º Conselho Final – 3º ano EF a 3ª série EM:  

Dia: 08/12/20 - Horário: 8h  

09 de dezembro - entrega de boletins, resultados e horários do Exame Final – somente 
aos pais dos alunos do 3º ano EF a 3ª série EM – a partir das 15h30* 

*Essa regra vale para os alunos que ficaram de Exame Final. No caso dos alunos 
aprovados, o boletim poderá ser entregue diretamente ao aluno. 

Exame Final – 3º ano EF a 3ª série EM: 

Dias: 11, 12, 14 e 15/12/20       

 

 

2º Conselho Final - 9º ano EF e 3ª série EM: 

Dia: 16/12/20 - Horário: 9h - Divulgação dos resultados aos pais dos alunos - a partir das 
15h 
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2º Conselho Final - 3º ao 8º ano EF e 1ª e 2ª série EM: 

Início: 16/12/20 – Horário: Após Conselho Final do 9º ano EF e 3ª série EM 

Continuação: 17/12/20 - Horário: 7h30 - Divulgação dos resultados aos pais dos alunos 
- a partir das 15h 

       

Dias 16 e 17/12/20 – Datas em que os pais poderão solicitar revisão do Conselho 
Final 

Dia 18/12/20 – Revisão do Conselho Final – 3º ano EF a 3ª série EM – 7h30 

 

OBSERVAÇÕES: 

Os alunos deverão fazer as provas de recuperação nos dias e horários determinados 
pelo Colégio, de acordo com a tabela informativa divulgada no site do Colégio e anexada 
ao boletim, não podendo fazer em outra data e/ou horário.  Essa regra vale tanto para 
a Recuperação Trimestral quanto para o Exame Final. 

 

 

CONTEÚDOS DE PROVAS E ATIVIDADES 
 

Os conteúdos de Provas e Atividades, trimestrais e de recuperação, poderão ser 

acessados no aluno online, seguindo os passos abaixo: 

 

1. acesse o site do Colégio www.lasalle.edu.br/saocarlos; 
2. Vá em Acesso Restrito; 
3. Portal do Aluno 
4. Portal do Aluno e Responsável 
5.  Usuário / Senha  
6. Arquivos 
7. Escolha a disciplina e faça o download. 

 

OBSERVAÇÃO: O login e a senha de acesso são os mesmos utilizados pelos alunos no 

ano passado (2019). Para os alunos novos, esta informação será entregue na semana de 03 

a 07 de fevereiro. 

Em caso de dúvidas, procure a Coordenação do Colégio. 

 

 

 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
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ATIVIDADES EXTRAS 
 

AULAS DE DANÇA 

As aulas de dança são oferecidas pelo Colégio aos alunos do 2º ao 9º ano EF. 

Serão oferecidas 30 (trinta) vagas por turma. Após este limite, será montada uma fila 
de espera.  

As inscrições serão anuais.  

A cada trimestre, os alunos que ficarem de recuperação em três ou mais disciplinas 
serão automaticamente desligados da aula.  

Para a participação, os pais ou responsáveis deverão fazer a inscrição do(a) aluno(a) na 
Secretaria do Colégio, a partir do dia 10/02/20. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro, 
conforme tabela abaixo: 

Dança – Turma 1:  2º ao 5º ano EF – 4ª feira – 18h às 19h 

Dança – Turma 2:  6º ao 9º ano EF – 4ª feira – 17h às 18h 

Local: Sala de Dança 

Traje: Nas aulas de dança, os alunos deverão usar traje adequado para a realização 
das atividades.  

 

AULAS DE FUTSAL 

A Empresa Mult Sport oferece treinamentos de futsal nas dependências do Colégio La 
Salle, para alunos da Educação Infantil a 3ª série EM e pais.  

As matrículas deverão ser feitas diretamente na Mult Sport, unidade Shopping – Rua 
Trabalho com Fraternidade, 10 (próximo ao Shopping Iguatemi).  

Serão cobrados valores de mensalidade através de boletos bancários emitidos pela 
Mult Sport.  

No período de 07 a 10 de fevereiro os responsáveis pelos treinamentos da empresa 
Mult Sport passarão nas salas de aula, para divulgação e esclarecimento de dúvidas quanto 
a este treinamento. 

 

AULAS DE HANDEBOL 

A empresa H7 Esportes oferece treinamentos de handebol no ambiente do Colégio La 
Salle, para alunos do 3º ao 9º ano EF.  

Período de inscrição: de 10 a 14 de fevereiro 

Local da inscrição: Secretaria do Colégio La Salle 
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No período de 07 a 10 de fevereiro o responsável pela Empresa H7 Esportes passará 
nas salas de aula para divulgação e esclarecimento de dúvidas quanto a este treinamento. 

Serão cobrados valores de semestralidade, no valor de R$60,00 por semestre, no 
período letivo de 2020. 

Uniforme: Será obrigatório o uso do uniforme do Colégio La Salle ou do uniforme 
confeccionado para esta modalidade.  

 

CLUBE DE XADREZ 

Este projeto visa estimular e desenvolver o pensamento estratégico dos participantes, 
através do ensino e da prática do xadrez.  

Serão ensinados os preceitos do Xadrez, as regras e noções de estratégia. Haverá prática 
livre e treinos orientados; criação e manutenção de um ranking da escola, bem como um 
sistema de pareamento.  

Serão oferecidas 12 (doze) vagas por turma.  Após este limite, será montada uma fila de 
espera.  

As inscrições serão anuais e devem ser realizadas na Secretaria do Colégio.  

Os encontros serão semanais, seguindo o agrupamento abaixo: 
  

 Grupo 1 – Alunos do 3º ao 5º ano EF 

 Grupo 2 – Alunos do 6º ao 9º ano EF 

 Grupo 3 – Alunos do Ensino Médio 
 
Local: Biblioteca do Colégio 

Horário: 6ª-feira – 14h15 às 15h15 (para todos os grupos) 

Responsável: Nelson Sebastian (bibliotecário) 

Inscrições: Na Secretaria do Colégio, de 10 a 14 de fevereiro 

Início: 21 de fevereiro 

 

AULAS DE MÚSICA 

O Setor de Música do Colégio trabalha com os alunos: 

 No horário regular: musicalização para Educação Infantil ao 3º ano EF.  

 No período oposto: aulas de violão e flauta. 

 As aulas de violão são oferecidas para os alunos a partir do 3º ano EF. 

 As aulas de flauta são oferecidas para os alunos a partir do 4º ano EF. 

Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas por turma de violão ou flauta. Após este 
limite, será montada uma fila de espera.  
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 As inscrições serão anuais.  

 A cada trimestre, os alunos que ficarem de recuperação em três ou mais disciplinas 
serão automaticamente desligados do treino.  

Para a participação, os pais ou responsáveis deverão fazer a inscrição do(a) aluno(a) na 
Secretaria do Colégio, a partir do dia 10/02/20. As aulas terão início no dia 17 de fevereiro, 
conforme tabela abaixo: 

 

Violão I 
terça-feira - 6º ano EF a 3ª série EM - 16h30 às 17h20 

terça-feira – 3º ao 5º ano EF - 18h10 às 19h 

Violão II 
quarta-feira - 6º ano EF a 3ª série EM – 18h40 às 19h30 

quarta-feira – 4º e 5º ano EF – 17h50 às 18h40 

Violão III quinta-feira – 4º ano EF a 3ª série EM – 17h às 17h50 

Flauta I quinta-feira – 4º ano EF a 3ª série EM – 17h50 às 18h40 

Flauta II e III terça-feira – 6º ano EF a 3ª série EM - 17h20 às 18h10 

Local: Sala de Música. 

Observação: O aluno será avaliado pela professora para posterior definição do nível. 

 

SETOR DE PASTORAL 

 

SACRAMENTO DA EUCARISTIA 

Inscrição anual do/a aluno/a lassalista na secretaria do Colégio, de 10 a 14 de 
fevereiro. Após esta data, somente se houver vaga nas turmas. 

Pais ou responsáveis: Compromisso de participação, com os filhos, nas celebrações 
eucarísticas dominicais (missas) na paróquia que a família frequenta. Os catequizandos 
trabalharão com o álbum litúrgico catequético no qual, a cada missa, o celebrante assinará a 
sua participação.  

Observar a tolerância de até 03 faltas anuais dos alunos nos encontros semanais. 

Horários dos encontros semanais a partir de 17 de fevereiro na Sala de Catequese 

 

1ª ETAPA (a partir do 4o ano) 

Alunos que estudam de manhã: quinta-feira – das 17h às 17h50 

Alunos que estudam à tarde: quinta-feira – das 17h50 às 18h40 

Observação: Caso necessário, os alunos que estudam de manhã poderão participar 
no horário das 17h50 às 18h40. 
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2ª ETAPA 

Celebração da Primeira Eucaristia em novembro/2020, no Santuário São Pio X (ao 
lado do Colégio): 

 Alunos que participaram da 1ª ETAPA em 2019. 

 Alunos que fizeram etapas em igrejas deverão trazer transferência. 

Alunos que estudam de manhã: terça-feira – das 17h às 17h50 

Alunos que estudam à tarde: terça-feira – das 17h50 às 18h40 

Observação: Caso necessário, os alunos que estudam de manhã poderão participar 
no horário das 17h50 às 18h40. 

Para a aquisição do material, o(a) catequizando(a) deverá entregar R$ 10,00 (dez 
reais), somente à  profa Isabel Cristina, no primeiro encontro de catequese (1a e 2a etapa). 

Material do aluno: 01 caderno pequeno – estojo com lápis, borracha, lápis de cor, 
tesoura e cola. 

Catequista: Profa Isabel Cristina P. S. Carrara. 

 

CRISMA 

O Santuário de Adoração São Pio X oferece preparação para a Crisma. Os interessados 
deverão se inscrever no mês de fevereiro, na Secretaria do Santuário.  

O aluno também poderá optar em fazer a Crisma em uma paróquia a sua escolha.  

 

REPRESENTANTES DE PASTORAL 

Os Representantes de Pastoral atuarão em comunicação com a Coordenação de 
Pastoral, participando ativamente das atividades que lhes forem propostas, sendo, portanto, 
uma extensão direta do Setor de Pastoral em sala de aula ou em outros momentos e 
ambientes. 

Para que eles possam desempenhar suas atribuições de maneira eficiente, 
periodicamente os representantes se reúnem com a Coordenação de Pastoral para 
organização das propostas a serem aplicadas. Isso envolve distribuição e explicação de 
materiais pastorais a serem compartilhados com os colegas, comunicação de eventos ou 
propostas, entre outras atividades que possam ocorrer neste Setor. 

OBJETIVOS: alcançar gradativamente todos os participantes da Educação Lassalista, 
além de estimular nos alunos seu protagonismo e sua liderança, na medida em que se 
engajam no desenvolvimento de reflexões ou propostas pastorais em sala de aula. 

As eleições para representantes nas turmas ocorrerão durante o mês de fevereiro.  
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GRUPOS DE JOVENS: PAJULA E ADOLESCER 

Em nosso colégio, o protagonismo e a liderança de nossos jovens são dois aspectos 
imprescindíveis de sua formação, e os Grupos de Jovens vêm como instâncias promotoras 
desse desenvolvimento, permitindo que o jovem coloque em prática os valores humanos e 
cristãos que adquire, além de criar laços de pertencimento à comunidade juvenil lassalista. 

 Para isso, dispomos do grupo ADOLESCER como uma iniciação à jornada de 
autoconhecimento, e o grupo PAJULA como instância de inserção em ações sociais e 
planejamento de vida. 

 OBJETIVOS: Inspirar nos jovens, à luz do itinerário de La Salle e de Jesus, um plano de 
vida comprometido com o bem comum e com a melhoria social, através do desenvolvimento 
espiritual, humano e cristão e do autoconhecimento. 

As inscrições serão anuais. Para a participação, os pais ou responsáveis deverão fazer a 
inscrição do/a aluno/a na Secretaria do Colégio, de 10 a 14 de fevereiro. 
   

 PAJULA: PASTORAL DA JUVENTUDE LASSALISTA 

Público Alvo: 8os e 9os Anos do Ensino Fundamental II e todo o Ensino Médio 

Horários dos encontros semanais: quarta-feira – 15h00 às 16h30 

Início: 19 de fevereiro 

Local: Sala do Grupo de Jovens 

   
 ADOLESCER 

Público Alvo: 6os e 7os Anos do Ensino Fundamental II 
Horários dos encontros semanais: quinta-feira – 15h00 às 16h30 

Início: 20 de fevereiro 

Local: Sala do Grupo de Jovens 

 

CURSO DE LIDERANÇAS JUVENIS 

O curso de Formação de Lideranças Juvenis está organizado a partir de uma metodologia 
participativa e orante, durante uma semana. Além disso, o curso proporcionará aos jovens 
participantes espaço para discutirem e contribuírem com os projetos pastorais que dizem 
respeito à área Juventudes. Os jovens levarão para a Comunidade Educativa algumas tarefas 
que necessitarão do auxílio dos grupos de jovens e dos Assessores. 

 OBJETIVO: Formar lideranças juvenis para que sejam protagonistas do carisma lassalista 
nas Comunidades Educativas e atuem como formadores de outras lideranças. 

A formação ocorrerá entre 17 e 21 de abril. Maiores informações serão divulgadas 
posteriormente pelo Setor de Pastoral. 
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LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

Houve um grande investimento do Colégio na reforma e compra de equipamentos 
para o Laboratório de Química, visando maior dinamização das atividades e uma 
aprendizagem mais concreta e significativa aos alunos.  

Os alunos do 9º ano EF e 1ª e 2ª série EM terão aula no Laboratório de Química ao 
menos uma vez a cada mês, em datas definidas pelos seus professores e informadas aos 
alunos durante as aulas. Os alunos utilizarão esse espaço para a realização de experiências e 
atividades concretas, juntamente com os seus professores.  

Em atendimento às normas de segurança exigidas para o uso do Laboratório de 
Química, cada aluno deverá usar um jaleco branco, de algodão e de manga comprida 
durante as aulas e sua aquisição ficará sob a responsabilidade dos pais e alunos.  O aluno 
utilizará esse jaleco durante o ano todo e sem ele não poderá adentrar ao laboratório, 
prejudicando sua aprendizagem e, consequentemente, suas notas. 

 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E FÍSICA 

Também visando maior dinamização das atividades e uma aprendizagem mais 
concreta e significativa aos alunos, o Colégio fez um grande investimento na reforma e 
compra de equipamentos para o Laboratório de Ciências/Biologia/Física.  

Os professores destas disciplinas, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
organizarão horários e atividades para serem desenvolvidas neste laboratório, ao menos 
uma vez a cada mês, dentro do horário regular de aula. Os alunos utilizarão esse espaço para 
a realização de experiências e atividades concretas, juntamente com os seus professores.  

 

BOLETOS BANCÁRIOS 
  

Com as mudanças na legislação promovidas pela Federação 
Brasileira dos Bancos (Febraban), adequamos o processo de cobrança 
bancária, assim como as demais unidades da Rede La Salle. 

Os boletos de cobrança passaram a ser registrados junto ao 
Banco Itaú S/A. Podem ser acessados no Portal do Aluno, em formato 
digital, recebidos em seu e-mail ou através de SMS em seu celular. 

Ao adotar esta opção, reforçamos o compromisso com a segurança 
contra fraudes e com a sustentabilidade, reduzindo o consumo de papel. 
 

Passo a Passo para acessar o boleto através do Portal do Aluno:  
1. Acesse nosso site: www.lasalle.edu.br/saocarlos  
2. Clique em Acesso Restrito >> Portal do Aluno e responsável 
3. Clique em Aluno On-line 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
http://www.lasalle.edu.br/public/uploads/images/saocarlos/d5a219fb306f0d601e6352d9df3d0181.jpg
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4. Digite o "RA" do aluno e a senha 
5. Financeiro 
6. Acessar Financeiro/pagamento/abrir boleto 
7. Para 2ª via do boleto: basta clicar no link relativo ao mês desejado. 

 

Para atualizar boleto vencido: Copie a sequência numérica/linha digitável, entre no 
site www.itau.com.br/servicos/boletos . Desça até a opção “atualizar ou gerar segunda via 
de boletos” e selecione “boletos vencidos”.  

Essas orientações são para emissão de boletos no vencimento ou boleto(s) vencido(s) 
até 60 dias. Após esse período, entre em contato com a tesouraria do Colégio. 

 

OBSERVAÇÃO: De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços, o não pagamento 
em dia acarretará na perda do desconto e estará sujeito às correções de juros e multas, 
conforme contrato de prestação de serviços clausula segunda, parágrafo quinto e clausula 
terceira.   

Para viabilizar o pagamento dos boletos, é necessário que o responsável financeiro 
fique atento às seguintes orientações: 

Portal do Aluno: importante manter os dados de login e senha do Portal em local de 
fácil acesso, pois serão utilizados para consultar os boletos mensalmente. Caso precise de 
auxílio para acessá-lo, a Secretaria está à disposição para ajudar. 

Dados cadastrais: o registro dos boletos junto ao banco torna obrigatório manter 
atualizados os dados de contato do responsável financeiro. Não deixe de comunicar à 
Secretaria qualquer alteração nos dados de endereço, e-mail, telefone e celular. 

Locais de pagamento: os boletos poderão ser pagos em qualquer banco até o 
vencimento. Para sua maior comodidade, utilize o código de barras para realizar o 
pagamento em caixas eletrônicos ou no bankline. O serviço de DDA (Débito Direto 
Autorizado) também poderá ser utilizado para pagar seus boletos. Consulte sobre o serviço 
junto ao gerente de seu banco.  Solicitamos que observem os dias dos vencimentos.  

Atualização dos boletos: A data de vencimento das mensalidades é no dia 10 de cada 
mês, conforme contrato assinado no ato da matrícula. Após o vencimento, os boletos 
poderão ser pagos somente com os acréscimos contratuais,  sendo  atualizados diretamente 
no site do Banco Itaú S/A, pelo link www.itau.com.br/servicos/boletos. 

Com o novo sistema de cobrança registrada “Banco Itaú”, não temos como efetuar 
trocas de datas nem impressão de boletos. Não recebemos nenhum pagamento no Colégio. 

Para mais informações ou esclarecimentos, contate o setor financeiro ou a secretaria 
da escola.        

Atenciosamente 
 
Equipe Diretiva 

 

http://www.itau.com.br/servicos/boletos
http://www.itau.com.br/servicos/boletos
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CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 
 

1º TRIMESTRE 
 

JANEIRO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 

6  
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 10 

13 14 15 16 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

20 21 22 23 24 

27 
 
Aula Inaugural – 
1ºano EF a 3 série 
EM 

28 
 
Aula Inaugural 
– Educação 
Infantil  

29 30 
 
 
 
 

31 

 
01/01 – Dia da Confraternização Universal 
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FEVEREIRO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

3 2 4 
 

5 6 
 
 
 
 

10 11 12 13 14 
 
 
 
 

17 18 19 
 
Eleição dos 
Representantes 
de Classe 
 
 

20 
 
Eleição dos 
Representantes 
de Classe 

21 
 
Baile de 
Carnaval (no 
próprio período 
de aula dos 
alunos) 
 

24 
Carnaval – 
 Recesso Escolar 

25 
Carnaval – 
 Feriado 

26 
4ª Feira de 
Cinzas –  
Aula normal 

27 28 

 
26/02 a 09/04 – Quaresma – Campanha da Fraternidade: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”. 
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MARÇO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

2 
 
 

3  
 
P1 - Ciências 
 

4 
 
 

5 
 
P1 – Português 
 
P1 - História 
 

6 
 
P1 - 
Matemática 
 
 

9 
 
P1 - Geografia 
 
 

10 
 
P1 - Redação 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

16 17  
 
P1 – Ensino 
Religioso 
 

18 
 
 P1 - Geometria 
 

19 
 
 

20 
 
 
 
 

23 24 
 
 

25 
 
 
 
 

26 
 
 

27 
 

30 
 
P1 - Inglês 

31  
 
 
 
 

  

 
07/03 – Aniversário do Colégio 
08/03 – Dia Internacional da Mulher 
22/03 – Dia Mundial da Água 
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 ABRIL 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
 
 

 1 
 
 

2  
 
P2 - Português 
 

3 
 
P2 - Ciências 

6 
 
P2 – Matemática 
 

7  
 
P2 - Redação 
 

8 
-Simulado 
Nacional COC 1 
para alunos do 
6º ano EF a 3ª 
série EM 

9 
Celebração 
Pascal (no 
próprio período 
de aula) 
 
 

10 
Feriado 
Nacional – 
Paixão de 
Cristo 

13 
 
P2 - Geografia 
 
 

14 
 
 

15  
 
P2 – Geometria 
 

16 
 
P2 – História 
 
P1 – Arte 

17 
 
 

20 
 
Recesso Escolar  
 
 
 
 

21 
 
Tiradentes - 
Feriado 
Nacional 

22 
 
P1 – Filosofia 

23 
 
 

24 
Data limite 
para os alunos 
do 6º ano EF a 
3ª série EM 
solicitarem 
Prova 
Substitutiva 
(1º Trimestre) 

27 28 
 

29 
 
Provas 
Substitutivas 
para alunos do 
6º ano EF a 3ª 
série EM 
 (1º Trimestre) 

30 
 
 

 

 
12/04 –  Páscoa 
18/04 - Dia de Monteiro Lobato – Dia Nacional do Livro Infantil  
19/04 - Dia do Índio 
22/04 – Descobrimento do Brasil 
30/04 – Nascimento de São João Batista de La Salle, em 1651, em Reims, na França 
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 2º TRIMESTRE 
 

MAIO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

1 
 
Dia do 
Trabalhador – 
Feriado 
Nacional 

4 
 
 

5 6 7 
 
Professores: 
lançar notas do 
1º Trimestre  
 
 

8 

11 12 13 
 
-Entrega de 
boletins do 3º 
ano EF a 3ª 
série EM – 
diretamente aos 
alunos  

14 
 
P1 - História 

15 
 
P1 - Matemática 
 

18 
 
P1 - Geografia 

19 20 
 
Recuperação 
Trimestral 
 (1º Trimestre) 

21 
 
 
Recuperação 
Trimestral 
 (1º Trimestre) 

22 
 
 
Recuperação 
Trimestral 
 (1º Trimestre) 

25 
 
Recuperação 
Trimestral 
 (1º Trimestre) 

26  
 
P1 - Redação 
 

27  
 
P1 - Geometria 

28 
 
 

29 

 
08/05 – Dia de Nossa Sra. da Estrela – Padroeira dos Irmãos das Escolas Cristãs (Irmãos Lassalistas)  
10/05 – Dia das Mães 
15/05 - Dia de La Salle – Padroeiro Universal dos Professores e Patrono do Magistério do Estado de São 
Paulo 
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JUNHO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1  
 
Professores: 
lançar notas de 
Recuperação do 
1º Trimestre 
 

2 3 4 
 
P1 - Português 
 

5 
 
P1 - Ciências 

8 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 Corpus Chisti -  
Feriado Nacional 

12 
 
Recesso 
Escolar  
 

15 
 
 

16  
 
-Simulado 
Nacional COC 2 
para alunos do 
5º ano EF a 2ª 
série EM 

17 
 

18 
 

19 
P2 - 
Matemática 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 
Olimpíada La 
Salle 
(Abertura) 

25 
 
Olimpíada La 
Salle 

26 
 
Olimpíada La 
Salle 
 

29 
 
Olimpíada La 
Salle 
 

30 
 
Olimpíada La 
Salle 
(Encerramento) 

   

 
05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente  
01/07 a 05/08 – Férias dos alunos  
06/08 – Reinício das aulas  
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AGOSTO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

3 
 
 

4 5 6 
 
Reinício das 
aulas 

7 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
P2 - Ciências  

12 13  
 
P2 – 
Português 
 
P2 - História 

14 
 
Comemoração 
Dia do Estudante 
 
 

17 18 
 
P1 – Ensino 
Religioso 
 
P2 – Redação 
 

19 
 
P1 – Filosofia 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 

24  
 
P2 – Geografia 
 
P1 - Inglês 

25 
 
 
 

26 
 
P2 – Geometria 
 

27 
 
P1 - Arte 

28 
 
 
 

31 
Data limite para 
os alunos do 6º 
ano a 3ª série 
EM solicitarem 
Prova 
Substitutiva (2º 
Trimestre) 

    

 
09/08 – Dia dos Pais  
11/08 – Dia do Estudante 
15/08 - Feriado Municipal - Dia de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia  
15 a 31/08 - 1ª etapa do PROAVI 2020 - com Alunos e Professores 
25/08 – Dia do Soldado 
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3º TRIMESTRE 
 

SETEMBRO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 1 2 

 
 

3 
Provas 
Substitutivas 
para alunos do 
6º ano EF a 3ª 
série EM 
 (2º Trimestre) 

4 
 
 

7 
Independência 
do Brasil - 
Feriado 
Nacional  

8 9 
 

10 
 
Professores: 
lançar nota do 
2º Trimestre 

11 
 
 
 
 

14  
 
 
 
 

15 
Avaliação de 
Conhecimentos 
da Rede La Salle 
para alunos dos 
3os, 5os e 9os 
anos EF e 3as 
séries EM 

16 
Avaliação de 
Conhecimentos da 
Rede La Salle para 
alunos dos 3os, 
5os e 9os anos EF 
e 3as séries EM 
-Entrega de 
boletins do 3º ano 
EF a 3ª série EM – 
diretamente aos 
alunos  

17 
 
 

18 
 
P1 - 
Matemática 

21 
 
 
 

22 
 
P1 - Ciências 

23 
Recuperação 
Trimestral  
(2º Trimestre) 
 
P1 - Geometria 

24 
Recuperação 
Trimestral  
(2º Trimestre) 
 
 

25 
Recuperação 
Trimestral  
(2º Trimestre) 

28 
Recuperação 
Trimestral  
(2º Trimestre)   
 
P1 - Geografia 

29 
 
P1 - Redação 
 

30 
 
 

  

 
01 a 15/09 - 2ª etapa do PROAVI 2020 - com Alunos e Professores 
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OUTUBRO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

   1  
 
P1 - História 
 

2 
 
 
 
 

5 
Professores: 
lançar notas da 
recuperação do 
2º Trimestre 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
P1 - Português 

9 
 
 

12 
  
Dia de Nossa Sra. 
Aparecida / Dia 
da criança -  
Feriado Nacional 
 

13 
 
Recesso Escolar 
(em 
comemoração 
ao Dia do 
Professor) 

14 
 
 

15 
 
Dia do 
Professor   
(aula normal) 
 

16 
 
 
 
 

19  
 
P2 - Geografia 

20 21 
 
P1 - Filosofia 
 

22 23 
 
P2 - Ciências 
 

26 
 
P1 - Inglês 

27 
 
P2 - Redação 

28 
 
Simulado 
Nacional COC – 
para alunos 
do4º, 6º, 7º, 8º 
ano EF e 1ª e 2ª 
série EM 
 

29 
 
 

30 
 
P2 - 
Matemática 

 
04/10 - Eleições 2020: 1º turno 
25/10 – Eleições 2020: 2º turno/ Dia do Dentista / Dia Nacional da Juventude 
29/10 – Dia do Livro  
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NOVEMBRO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

2 
 
Dia de Finados - 
Feriado 
Nacional  

3 
 
Recesso Escolar 

4 
 
Aniversário de 
São Carlos – 
Feriado 
Municipal 

5 
 
P1 - Arte 

6 

9 
 
 
 

10 
 
P1 – Ensino 
Religioso 

11 
 
 
P2 - Geometria 

12 
 
P2 – História 
 
P2 – Português 
 

13 
 
 

16 
 
 

17 
Data limite para 
os alunos do 6º 
ano EF a 3ª 
série EM 
solicitarem 
Prova 
Substitutiva (3º 
Trimestre) 

18 
 
 

19 
Celebração em 
Ação de Graças 
pelo ano letivo 
(no próprio 
período de 
aula) 
 
 

20 
Provas 
Substitutivas 
para alunos do 
6º ano EF a 3ª 
série EM 
 (3º Trimestre) 

23  
 
 
 
 
 

24 25 26 
 
Professores: 
lançar notas do 
3º Trimestre 

27 

30 
 
-Entrega de 
boletins do 3º 
ano EF a 3ª 
série EM  

    
 

 
14/11- Celebração da Primeira Eucaristia 
15/11 - Proclamação da República - Feriado Nacional  
19/11 – Dia da Bandeira  
20/11 – Dia Nacional da Consciência Negra 
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DEZEMBRO 
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

 
 

1 2 
Recuperação 
Trimestral 
 (3º 
Trimestre) 

3 
Recuperação 
Trimestral 
 (3º 
Trimestre) 

4 
Recuperação 
Trimestral 
 (3º 
Trimestre) 

5 
 

7 
Professores: 
lançar notas 
de 
Recuperação 
3º trimestre  
Recuperação 
Trimestral 
 (3º 
Trimestre) 

8 
1º Conselho 
Final do 6º 
ano EF a 3ª 
série EM 

9 
Entrega de 
boletins 
somente aos 
pais  – a 
partir das 
15h30 

10 
 
 

11 
 
Exame Final 
 

12 
 
Exame Final 
 
 
 

14 
 
Exame Final 

15 
 
Exame Final 
 

16 
- 2º Conselho 
Final do 9º ano 
EF e 3ª série 
EM 
- Divulgação 
dos resultados 
aos pais a partir 
das 15h 
- Data em que 
os pais poderão 
solicitar revisão 
do Conselho 
Final 

17 
 - Continuação 
do 2º Conselho 
Final do 3º ao 
8º ano EF e 1ª e 
2ª série EM 
- Divulgação 
dos resultados 
aos pais a partir 
das 15h 
- Data em que 
os pais poderão 
solicitar revisão 
do Conselho 
Final 
- Formatura do 
9º ano EF - 
Teatro La Salle - 
19h30  

18  
 

19 
 
 
 
 

21 22 23 24 
 
Recesso de 
Natal  

25 
 
Natal  

26 
 
 
 

28 29 30 31 
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EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA 
 

DIRETOR GERAL 
Prof. Alvaro Luiz Wermann 

 
VICE-DIRETOR 

Ir. Moysés Romero Borges Oliveira 
 

SUPERVISOR EDUCATIVO 
Prof. Fabio Teixeira Picolo 

 
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 
Sr. João Rogério Avelino Pinto 

 
COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Profª Juraci Iracema Casagrande 
 

COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
Profª Juraci Iracema Casagrande 

 
COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

Prof. Fabio Teixeira Picolo 
Profª Danielli Fernanda de Guzzi Andrade 

 
COORDENADORA DO ENSINO MÉDIO 

Profª Danielli Fernanda de Guzzi Andrade 
 

AUXILIAR DE COORDENAÇÃO 
Profª Mariane Aparecida Brandão 

 
ORIENTADORA EDUCACIONAL 

Profª Meire Aparecida Milanetti 
 

SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO 
Psicóloga Marcela Santos da Silva 

 
SECRETÁRIA GERAL 

Profª Andréa Cristiane Ghisloti 
 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR 
Daniele Cristina Soares Gonçalves Paganelli 

Ana Luiza Ventura Dibo 
Pedro Henrique Ferreira 

 
 

São Carlos, 05 de fevereiro de 2020. 
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Meditação de La Salle 
 

Alegrai-vos no Senhor por ter recebido 
o dom da vida. Agradecei a Deus por 
tanto bem que nos concede durante a 
nossa jornada. 

(Meditações de São João Batista de La Salle – M 99) 
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Av. José Pereira Lopes, 252 – Vila Prado 

São Carlos - SP 

 

(16) 2107-5100 

 

 
www.lasalle.edu.br/saocarlos 

 

 
www.facebook.com/lasallesaocarlos 

 

 
lasallesaocarlos 

 

 

 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
http://www.facebook.com/lasallesaocarlos

