
Diretrizes para o funcionamento
do processo educativo

Versão para alunos

Ano letivo 2022



Tarefas de casa

Ensino Fundamental I
Serão enviadas 3x por semana;

Haverá um momento em cada aula para

correção;

O professor irá verificar no material do aluno

a realização da tarefa e registrar no Relatório

de Desempenho caso o aluno não a tenha

feito.



Tarefas de casa

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

As tarefas de casa serão diárias;

Haverá um momento em cada aula para

correção;

O professor irá verificar no material do aluno a

realização da tarefa e registrar no Relatório de

Desempenho caso o aluno não a tenha feito.



São oferecidas de forma gratuita, SOMENTE mediante apresentação de atestado

médico;

Os alunos que não apresentarem atestado médico realizam a avaliação mediante uma

justificativa por escrito, assinada pelo responsável e pagamento de uma taxa por

avaliação;

Prazo para apresentação de justificativa: até 48 horas a contar do dia em que a

avaliação foi realizada e deve ser realizada com a Auxiliar Pedagógica, Alice Jacob, no

horário do intervalo ou no turno inverso;

As Avaliações Atrasadas são realizadas sempre individualmente;

Avaliações Trimestrais: são realizadas no dia subsequente.

Avaliações Atrasadas



Os trabalhos entregues em data posterior ao agendado terão nota máxima de 7,0
(sete) quando não houver justificativa com atestado médico;

O aluno deverá entregar o trabalho na próxima aula com o professor e assinar a ata de

entrega;

Trabalhos em grupo: em caso de impossibilidade de comparecimento na data de

entrega, o trabalho deve ser enviado por um colega ou pelo responsável e entregue no

período de aula do respectivo professor;

Trabalhos em grupo devem ser conduzidos no período de aula do professor, ou seja, no

colégio;

O professor registrará no Relatório de Desempenho, o aluno que não estiver realizando

o trabalho durante a aula.

Trabalhos 



Livro didático

Importante ferramenta dentro do
processo de ensino-aprendizagem

Todos os alunos devem adquiri-los;

Os professores devem utilizá-los,

explorando seus recursos pedagógicos;

Conforme Lei nº 9610/98, a reprodução

parcial ou total do livro, através de qualquer

tipo de fotocópia, é proibida.



Celular

Conforme Lei Estadual  nº 12.884, de 03 de janeiro de 2008,  o

uso de celulares não é permitido dentro das salas de aula, tanto

para alunos quanto para professores;

Exceção:  para acesso ao material didático ou pesquisa com

fim educativo e realização da chamada diária (professores);

Os celulares devem permanecer desligados e guardados

dentro da mochila, assim como demais acessórios não

autorizados;

Caso o aluno não cumpra essa norma, o aparelho será recolhido

pelo SCT e entregue somente para um dos responsáveis.

Uso de celular e demais acessórios não
autorizados



Correção dos cadernos
 

A correção dos cadernos é uma prática importante  para acompanhar  o

desenvolvimento do aluno. Assim, a realização das atividades e a

organização serão observadas (qualitativo).

Ensino Fundamental I
 

Correção semanal.

Ensino Fundamental II e
Ensino Médio

 

Correção mensal com

um "visto" do professor.



Impressão de trabalhos no
ambiente escolar

É oportunizada aos alunos no horário
do intervalo

 A impressão é realizada no setor de

Informática;

O pagamento  deve ser realizado no ato e é de

responsabilidade do aluno;

O profissional só realizará a impressão, ou

seja, não serão realizados ajustes nos

documentos.



Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio: avaliação diagnóstica e formativa que ocorre

durante todo o processo de ensino-aprendizagem;

Nosso calendário é dividido em três trimestres e a média é 7,0. Assim, serão promovidos,

sem Exame Final, todos os alunos que obtiverem Média Anual igual ou superior a 7,0 e

frequência mínima de 75% do total da carga horária desenvolvida no ano letivo;

A Média Anual do aluno é resultado da média aritmética das três Médias Trimestrais,

obtidas em cada componente curricular ao longo dos três trimestres letivos, expressas

em escala de 1 a 10 com valores decimais:

Sistema de avaliação



Instrumentos avaliativos: testes, trabalhos e prova trimestral + aspectos qualitativos (ex:

temas, comportamento, participação, pontualidade, Avaliação de Conhecimento da Rede La

Salle e Simulado ENEM);

Cada componente curricular fará, no mínimo, 3 avaliações por trimestre, mais o qualitativo;

Ao final do ano letivo, o aluno que não obtiver média igual ou superior a 7,0, será submetido a

Exame Final (EF).  A Média Final (MF) do aluno, calculada após a realização do Exame Final (EF), é
resultado da média aritmética entre a Média Anual e a nota do Exame Final, de acordo com a

seguinte fórmula:

Encerrado o processo de Exame Final (EF), considera-se aprovado o aluno que obtiver Média Final

igual ou superior a 5,0 em cada componente curricular. 

Sistema de avaliação



Educação Infantil: parecer de acompanhamento semestral;

1º e 2º anos EFI: parecer de acompanhamento trimestral.

Sistema de avaliação



Provas Trimestrais

Ensino Fundamental I, Ensino
Fundamental II e Ensino Médio

 
Essa avaliação abordará os conteúdos

trabalhados durante o trimestre;

Devolução das avaliações corrigidas (testes,

trabalhos e provas trimestrais): o professor

tem o prazo máximo de 15 dias para devolver as

avaliações e realizar, em aula, uma retomada.



Relatório de Desempenho

Registro feito pelo professor ou

profissional dos Setores Pedagógicos

sobre o desempenho diário do aluno;

O relatório é acessado pelo responsável

no Portal do Aluno ou via Mobile.



Atualização de informações no
Classroom/Google Sala de Aula

Classroom/Google Sala de aula
 

O professor publicará, com antecedência, as

datas das avaliações, bem como dos

respectivos conteúdos, e a data de entrega de

trabalhos de avaliação no Classroom/Google

Sala de Aula;

As notas parciais das avaliações serão

publicadas no prazo máximo de 15 dias úteis

para testes, provas e trabalhos.



Importante instrumento avaliativo, pois fornece indicadores de qualidade de ensino;

Oportuniza o ingresso no UNILASALLE, sem prestar Vestibular, por meio do Processo

de Reavaliação, que consiste no aproveitamento da nota da prova de Redação de

candidatos classificados no Processo de Avaliação de Conhecimentos da Rede La

Salle;

É realizada com os estudantes do 3º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e com a 3ª
série do Ensino Médio;

A realização da Avaliação de Conhecimento da Rede La Salle conta como critério para o

qualitativo.

Avaliação de Conhecimento da
Rede La Salle



Reunião de atendimento aos pais
 

O atendimento aos pais é um momento importante de

esclarecimentos, troca de informações e/ou elaboração de estratégias

para a superação das dificuldades dos alunos.

Educação Infantil e
Ensino Fundamental I

 

As professoras dispõem

de horários de

atendimento no período

da tarde, mediante

agendamento.

Ensino Fundamental II e
Ensino Médio

 

Os atendimentos

ocorrem após a entrega

dos boletins.



Saídas de sala de aula

Somente devem acontecer por
motivo disciplinar, de saúde ou

ocasional
 O objetivo é aproveitar ao máximo o tempo

de sala de aula para o ensino e

aprendizagem;

A circulação desnecessária de alunos pelo

pátio do colégio será monitorada pelo

serviço de Coordenação de Turno (SCT).



Utilização do pátio do
colégio

O pátio do colégio é um espaço coletivo de
encontro e confraternização

 Devido à grande circulação de pessoas, fica

proibida a utilização  de bolas (mesmo as trazidas

de casa), bicicletas, skates e afins, assim como a

entrada de animais de estimação;

Casos de indisciplina e desentendimentos  entre os

alunos serão encaminhados ao SCT e/ou Setores

Pedagógicos, não sendo permitida a intervenção

direta de pais e/ou responsáveis.



É objetivo do colégio, educar seus estudantes para as responsabilidades da vida, um

dos meios para este fim é a fidelidade no cumprimento do horário. Para tanto, uma de

nossas normas exige pontualidade;

Tolerância de 5 minutos, após essa tolerância, o estudante deverá apresentar-se ao

SCT para registro no sistema de informações e aguardar até o próximo período de aula;

Saídas antecipadas: somente com a presença do responsável ou autorização, escrita

na agenda, assinada pelo responsável e com carimbo do serviço de Coordenação de

Turno.

Atrasos e saídas



            TURNO DA MANHÃ                                                                                     TURNO DA TARDE

Ensino Fundamental II:                                                                         Educação Infantil e 1º anos:

        Portão de acesso: Rua La Salle                                                         Portão de acesso: Av. Padre Claret

        Entrada: das 7h15min às 7h30min                                                 Entrada: das 13h às 13h15min

        Saída: das 11h55min às 12h10min                                                Saída: das 17h20min às 18h

                                                                                                   Liberação dos estudantes: a partir das 17h30min

Ensino Médio:                                                                                            2º a 5º anos EFI:

      Portão de acesso: Rua La Salle                                                          Portão de acesso: Rua La Salle

      Entrada: das 7h15min às 7h30min                                                  Entrada: das 13h às 13h15min

      Saída: das 12h45min às 13h                                                               Saída: das 17h20min às 18h

                                                                                                         Liberação dos estudantes: a partir das 17h30min

L

Horários de abertura e fechamento
dos portões

*Tolerância de 5 minutos, após esse tempo, a

entrada se dará pela recepção.



O uso do uniforme escolar é obrigatório e diário;

Em caráter de excepcionalidade da utilização do uniforme escolar, o

aluno só será encaminhado à sala de aula com justificativa por escrito

dos pais e/ou responsáveis na agenda escolar. Nesses casos, o aluno

deverá apresentar-se com roupas nas cores do uniforme;

O aluno que se apresentar vestindo uma única peça do uniforme, não

será considerado uniformizado;

O moletom/casaco da escola também é de uso obrigatório;

Ensino Médio: podem utilizar SOMENTE calça jeans azul escuro ou

preta lisa.

Bonés, toucas e capuz: o uso de boné, toucas e capuz é proibido

dentro de sala de aula.

Jalecos: uso obrigatório nas aulas práticas de Laboratório.

Uniforme escolar



Os comunicados 2022 serão enviados aos e-mails dos

responsáveis (e-mail cadastrado no sistema) e estarão disponíveis

no site do colégio: clique aqui

Comunicados

https://lasalle.edu.br/esteio/familia/comunicados-as-familias


Via Portal do Aluno

Via La Salle Mobile

O acesso se dá de duas formas:

1ª opção: através do site do colégio La Salle Esteio, clicando no ícone 'acesso restrito' e

realizando o login.

2ª opção: através do próprio Portal Acadêmico GVDASA - clique aqui 

Instruções de acesso ao App: clique aqui

Como baixar?

Android: Google Play

IOS: App Store

Manuais de instrução
Relatório de Desempenho

http://www.lasalle.edu.br/esteio
https://gvcollege.lasalle.edu.br/modulos/aluno/login.php5?u=1%2C12
https://sites.google.com/lasalle.org.br/la-salle-mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.gvdasa.gvmobile.porvir
https://apps.apple.com/br/app/la-salle/id969126752


Como realizar o login?

Acesso do aluno:

Login: número de matrícula 

Senha: data de nascimento do (a) aluno (a) - Ex: 19121999

Acesso do responsável financeiro:

Login: CPF do responsável financeiro

Senha: data de nascimento do (a) responsável financeiro (a) - Ex: 19121999

Manuais de instrução
Relatório de Desempenho



Manuais de instrução
Classroom/Google Sala de Aula

Como acessar o Classroom/Google Sala de Aula?

Clique aqui e acesse o passo a passo

https://drive.google.com/file/d/1nEcfXrYQ9Njkr2pDuqRib7PHjXUhM2JR/view?usp=sharing


Manuais de instrução
Horário escolar 2022

Via Portal do Aluno:

Via La Salle Mobile:

O acesso se dá de duas formas:

1) Acesse o portal clique aqui

2) Clique em  'nome do/a aluno/a'

3) Agenda

4) Horários

1) Login

2) Horário

https://gvcollege.lasalle.edu.br/modulos/aluno/login.php5?u=1%2C12


Contamos com o apoio de todos no cumprimento dessas diretrizes
 

Ir. Gabriel Pôrto César (Diretor)
 

Ana Carina Tavares (Vice-diretora e Supervisora Educativa)
 

Amanda de Lima Cesar (Coordenadora Pedagógica - Turno da tarde)
 

Alexandre Silva de Mello (Coordenador Pedagógico - Turno da manhã)
 

Aline Doberstein Krummenauer (Coordenadora de Turno - Turno da manhã)
 

Maria Teresa Milego Meyer (Coordenadora de Turno - Turno da tarde)
 

Glaziéle Ongaratto (Coordenadora do Turno Complementar)
 

Janaína Miranda da Rosa Herborn (Orientadora Educacional - Turno da manhã)
 

Gisele Eloy de Souza (Orientadora Educacional - Turno da tarde)
 

Alice Hendler Jacob (Auxiliar Pedagógica- Supervisão Educativa)
 

 Viva Jesus em nossos corações. Para sempre!

*Essas diretrizes estão sujeitas a alterações. As

situações não previstas nessas diretrizes serão avaliadas

e decididas pela Equipe Diretiva.


