
 
 

Esteio, 29 de abril de 2021.  

Comunicado 093/2021.  

Prezada família Lassalista: 

 

Conforme informado no dia de ontem (28 de abril), reiteramos que hoje (29 de abril), 

retornamos com as aulas presenciais da Educação Infantil, 1º e 2º anos e, que retornaremos na 

próxima segunda-feira (dia 03 de maio) com as aulas presenciais do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I para as famílias que optarem, devido ao decreto 55.856 publicado pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, no dia 27 de abril.  

 

Assim, nas próximas semanas (de 03 a 14 de maio) temos agendada as atividades avaliativas 

do 1º trimestre e, nesse sentido, se faz importante ressaltarmos que, indiferente da modalidade 

escolhida pela família (presencial ou remoto/on-line), o processo se dará de maneira uniforme para 

todos os/as estudantes, ou seja, será oportunizada a realização das atividades avaliativas a todos/as 

os/as alunos/as, conforme a organização prévia estabelecida no comunicado encaminhado no dia 

09 de abril.  

 

Reforçamos também, que a proposta avaliativa desse trimestre, possui um olhar bem 

diferenciado e apropriado para a atual realidade de nossas crianças com o intuito de buscar caminhos 

para a melhoria da aprendizagem. Logo, a fim de proporcionarmos um processo avaliativo coerente 

e de qualidade, informamos que os grupos de estudos durante esse período (de 03 a 14/05) estão 

suspensos.  

 

A organização das turmas de Educação Infantil, 1º e 2º anos já está disponível na sala 

Coordenação Pedagógica de cada uma das turmas no Google Sala de Aula/Classroom e a 

organização das turmas de 3º a 5º anos estará disponível a partir de amanhã (30 de abril). Essas 

organizações se mantêm para a próxima semana (de 03 a 07 de maio). Dessa forma, solicitamos 

que os responsáveis as consultem e entrem em contato com a Coordenadora Pedagógica (Amanda) 

por e-mail (amanda.cesar@lasalle.org.br), caso desejem alterar a opção de retorno (presencial ou 

remoto/on-line) para a semana seguinte (de 07 a 14 de maio).  

 

Atenção: estamos presenciando um momento de instabilidade nas decisões governamentais 

e jurídicas. Dessa forma, pedimos que os responsáveis fiquem atentos/as aos canais oficiais de 

comunicação da Instituição, caso haja alterações no cenário novamente. 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 
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