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Conheça a presença
Lassalista no Brasil!

A Rede La Salle está presente em 80 países e oferece
uma educação humana e cristã capaz de promover o 
desenvolvimento integral dos alunos e a transformação
da sociedade.

Rede La Salle

A Escola Agrícola faz parte da Rede La Salle de educação e 
está há mais de 40 anos formando e cultivando talentos. 
Localizada em Xanxerê/SC, destaca-se, como instituição 
educacional de referência, nos âmbitos estadual e nacional, 
com ambientes privilegiados, professores qualificados e 
metodologias de ensino diferenciadas, que vão ao encontro às 
necessidades do mundo do trabalho.

Escola Agrícola La Salle

STARA é
parceira da
Escola Agrícola
La Salle.

Conheça a
nossa escola!

A Escola Agrícola atende de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h e aos sábados e domingos,

das 9h às 11h30 e das 13h às 18h.

Atendimento realizado de modo presencial,
por e-mail ou telefone.

lasalle.edu.br/agro

/agrolasalle

Rodovia SCT480, Km 85 - Xanxerê/SC

agro@lasalle.org.br
(49) 3441.7830/(49) 99159.0402     /99131.2843

/escola_agricola_lasalle



Conheça o Curso Técnico de
Nível Médio em Agropecuária

•

• 

Formar um profissional habilitado e capacitado para 
atender às necessidades de produção e organização do 
agronegócio, e da agricultura familiar, visando à qualidade 
e a sustentabilidade econômica, ambiental e social.

Objetivos do Curso:

Preparar técnicos com formação humana e cristã, 
capazes de interagir com a sociedade na defesa dos 
recursos ambientais.

• Agroindústria;
• Engenharia Agrícola;
• Gestão de Negócios;

• Produção Animal;
• Produção Vegetal.

Aulas focadas em:

• Administração da propriedade e integração de valores;

• Industrialização e comercialização da produção;

Criação de suínos, aves, bovinos de corte e leite,
apicultura, piscicultura;

• Elaboração de laudos, pareceres, orçamentos;

Elaboração e responsabilidade técnica por projetos e 
empresas nas áreas agropecuárias, florestal e ambiental;

• Extensão rural;

Fiscalização, certificação fitossanitária e classificação
de produtos;

• Medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais;

• Preparo do solo, coleta de amostras e adubação;

• Prescrição do receituário agrícola;

• Produção de grãos, fruticultura e horticultura;

• Produção de mudas e melhoramento de variedades;

• Reprodução animal;

• Serviços profiláticos e tabelas alimentares na área animal;

• Venda de produtos e equipamentos técnicos da área.

Atuação profissional
Técnico em Agropecuária

•

•

•

De segunda-feira de manhã até sexta-feira ao meio-dia. 

Um final de semana por mês, no chamado “plantão”, 
para desenvolver atividades de manutenção dos 
projetos e de manejo das atividades agropecuárias, 
desenvolvidas na Escola.

Carga horária e estadia

Dia 18/12/2020
Horário: 14h
Local: Colégio La Salle
(Av. La Salle, 758 – Xanxerê/SC).

Prova de Seleção:

Dia 21/12/2020
Pelos canais:
Site: www.lasalle.edu.br/agro
Facebook: /agrolasalle
Telefone: (49) 3441.7830

Para alunos classificados
e lista de espera. 

Divulgação
dos Resultados

Requisitos: 
Como Ingressar

Ter concluído o Ensino Fundamental (9º ano)
até o momento da matrícula.

Etapas de Inscrição:
Visitar a Escola Técnica Agrícola, suas 
dependências e hospedagem;
Conhecer suas diversas atividades,  
Preencher o formulário de inscrição com: 
dados pessoais, habilidades, informações 
vocacionais e técnicas do candidato;
Participar da entrevista e das
orientações para prova.

1.

2.

3.

03/08/2020 a 16/12/2020
Escola funciona com opções adicionais
de serviços aos alunos.*

*Serviços de alimentação e hospedagem são 
adicionais à mensalidade.

Período de Inscrição: 

De 28 a 31/12/2020 
Local: Secretaria do Colégio La Salle
(Av. La Salle, 758 – Xanxerê/SC).
No ato, será entregue a lista de livros
e material escolar.
A matricula só poderá ser efetuada por
pessoa maior de idade ou responsável legal. 

Matrícula

Dia 17/02/2021
• Início das aulas para alunos do 2° e 3° anos.

Dia 21/02/2021 
• Recepção e acomodação para alunos do 1º ano.

Início das aulas:

 

Documentos Necessários:
• Assinatura de contrato educacional;
• Bolsistas: preenchimento da ficha socioeconômica;
• Comprovante das vacinas antitetânica

e febre amarela;
• Fotocópia de certidão de nascimento, RG e CPF;
• Histórico escolar ou atestado de frequência;
• Pagamento da 1° parcela de encargos educacionais.


