
 

 

São Carlos, 20 de março de 2020.  

Prezados Pais, 

De acordo com a Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº117/2020 e orientações da 

Mantenedora da Rede La Salle, seguem as seguintes orientações, que deverão ser praticadas a partir 

do dia 23/03 (segunda-feira), até segunda ordem e serão considerados dias letivos.  

Orientações - atividades letivas na modalidade Educação a Distância: 

● Diariamente os professores encaminharão atividades através  do Portal do Aluno 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos e eduCONECT ou impressas – de acordo com a idade dos alunos e 

orientação dos professores. Esses serão os canais oficiais de comunicação entre pais-alunos-

professores (Aluno Online e eduCONNECT).  
 

Conforme consta no manual da “Programação 2020”: 

I- Para acessar o PORTAL DO ALUNO, seguir 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. Acessar os ícones: arquivos ou disciplinas; 
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 foi entregue na semana de 03 a 

07 de fevereiro. Em caso de dúvidas, procure a Secretaria do Colégio. 

 

II- O aplicativo eduCONNECT 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 
 
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). 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
https://itunes.apple.com/pt/app/totvs-educonnect/id1255287155?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educonnect.totvs


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.  

 

III- O Sistema COC oferece para os alunos do Ensino Fundamental acesso ao 
“PORTAL COC”.  Este é um precioso recurso oferecido ao aluno, pois lá temos 
várias atividades como Plantão Online (para 6o ano EF a 3a série EM), vídeo-
aulas (para Ensino Médio), 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). No início do ano foi entregue um comunicado diretamente aos alunos a esse respeito.  

Há também o site www.turmacoc.com.br e o site www.amigosdococ.com.br que traz vários 
jogos e atividades.  
 

 Observações:  

 As atividades domiciliares seguirão a carga horária do componente curricular e do currículo 

integrado para a Ed. Infantil ao 2º ano EF.  

 Os professores encaminharão tarefas com exercícios, leitura e estudo de materiais 

complementares, leitura e atividades da apostila, sugestões de sites para pesquisas e vídeos, 

proposta de atividades com recursos digitais. 

 Quando apropriados, conteúdos novos e de fácil compreensão poderão ser incluídos nas 

atividades, além de links de sites e ou jogos educativos para acesso, respeitando a faixa etária 

dos estudantes. 

 O professor poderá tirar eventuais dúvidas dos alunos pelo seu e-mail corporativo, no 

respectivo horário de aula da turma. 
 

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Colégio através do telefone (16) 2107-5100, nos 

horários abaixo:  

 Manhã: 8h às 12h 

 Tarde: 13h30 às 17h30 

Atenciosamente,  

Equipe Diretiva 

http://www.turmacoc.com.br/
http://www.amigosdococ.com.br/

