
 

Comunicado 074/2022. 

Esteio, 15 de junho de 2022. 

 

Estimados pais e/ou responsáveis do Colégio La Salle Esteio: 

Informamos que, conforme nosso calendário escolar, disponível no site do Colégio, 

dia 25 de junho é sábado letivo, tendo como temática “Festividades Juninas”. Dessa forma, 

a partir dessa temática, o Colégio La Salle Esteio organizou algumas atividades exclusivas 

para a comunidade educativa (estudantes, responsáveis e colaboradores).  

Dentre essas atividades, contaremos com a comercialização de alimentos, através de 

nossos parceiros, brinquedos e apresentações alusivas às festividades, de acordo com a 

organização abaixo:  

Acolhida e abertura: às 9h 

Nível Horário da apresentação 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio Das 9h20min às 9h30min 

1º anos Das 9h30min às 10h 

2º anos Das 10h10min às 10h40min 

3º anos Das 10h50min às 11h20min 

4º anos Das 11h30min às 12h 

5º anos Das 12h10min às 12h30min 

Educação Infantil Das 12h40min às 13h20min 

Sorteio da rifa da gincana: às 13h30min 

Encerramento das atividades: às 14h 

  

 

Atenção: os estudantes estarão recebendo na próxima semana, uma pulseira para o 

seu próprio acesso e mais duas para os pais e/ou responsáveis. Essas pulseiras deverão 

ser utilizadas no sábado letivo, tendo em vista, que mantemos um controle interno da 

atividade. Só é possível acessar o colégio com a sua pulseira e não serão disponibilizadas 

pulseiras para terceiros. 

 

Importante: pedimos que priorizem a participação no sábado letivo, de acordo com 

o horário de apresentação de seus/as filhos/as. Assim, evitaremos aglomerações e 

possibilitaremos que todas as famílias possam participar das atividades. Entendemos as 

expectativas das famílias em torno dos momentos que reúnem a comunidade educativa, 

mas nossa maior preocupação é com o bem-estar e a vida de todos.  

Orientamos também, o uso de máscaras de proteção e de álcool em gel (disponível 

pelos espaços do colégio) e contamos com a colaboração de todos. 

O campo estará aberto. Se desejarem, tragam suas cadeiras. Esperamos por você! 

 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 

 

 


