
Manaus, 27 de janeiro de 2023.

Circular 001/23 - Orientações sobre o 1º dia de aula.

 Famílias Lassalistas,

 Com alegria, iniciamos na próxima segunda-feira, o ano letivo de 2023. 
Relembramos algumas informações importantes para nossa melhor organização:

1. MATERIAL ESCOLAR PARA O 1º DIA DE AULA: ENSINO FUNDAMENTAL 

E ENSINO MÉDIO

 Trazer na mochila, somente estojo com lápis e caneta e o lanche. Como o 
primeiro dia terá uma programação especial, não faremos uso de livros e cadernos.

2. HORÁRIO DIFERENCIADO PARA ADAPTAÇÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 4º ANO

07h30 - 11h50 07h30 - 12h05 07h15 – 12h40 07h15 - 12h40Manhã

13h30 - 17h50 13h30 - 18h05 13h15 – 18h40 13h15 - 18h40Tarde

Turno Creche, Pré I e II 1º ao 5º ano do 
Fundamental

6º ao 9º ano do
Fundamental

Ensino Médio 
Regular

1ª série do Ensino Médio

2ª série do Ensino Médio

3ª série do Ensino Médio

14h05 – 18h40

14h05 – 18h40

14h05 – 17h50

QUA

QUI

SEX

Série

Horário Contraturno

Dia da
semana

Estudantes 
do turno Matutino

07h15 - 11h50

07h15 - 11h50

-

Estudantes 
do turno Vespertino

3. HORÁRIO CONTRATURNO – TURMAS DO ENSINO MÉDIO:
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Obs: por razões técnicas, para compor o quadro funcional de colaboradores, o horário do contraturno 
sofreu alterações em relação ao que era praticado em 2022. 



4. VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO:

 As vendas dos livros didáticos começaram em 01 de dezembro. Acreditamos 
que todos estejam  em posse do material, visto que será  usado a partir do segundo 
dia letivo. 
 Aquelas famílias que, porventura, ainda não realizaram a compra do material, 
solicitamos que façam com urgência. Por conta do volume significativo da entrada de 
novos alunos, nos últimos dias, estamos estendendo o prazo de compra até o dia 
16.02, nos mesmos canais de compra, apresentados na lista de material.

5. RETIRADA DE MATERIAL DIDÁTICO:

 Aquelas famílias que se encontram em atraso para a retirada do material, na 
próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, ainda faremos a entrega diretamente aos 
pais, nos seguintes locais:

Editora Bernoulli - entrega na sala de vidro ao lado da BIBLIOTECA CENTRAL – Bloco C
Editora SM – entrega na BIBLIOTECA INFANTIL – Bloco C
 
 A partir do dia 31 de janeiro, terça-feira, a entrega, será diretamente ao 
estudante. Portanto, não haverá mais entrega de livros aos pais. 

6. REUNIÃO DE PAIS:

 Relembramos os horários de reunião, para o próximo sábado, dia 04 de 
fevereiro. A presença dos pais é indispensável. 

04/02

Público Dia

7h30 às 8h

Horário Programação

Ensino Médio 
(Matutino e Vespertino)

7º e 8º 
(Matutino e Vespertino)

Local

8h às 10h30

Teatro

Sala de Aula 

Boas-vindas - Informações 
Pedagógicas - Apresentação 

Geral dos professores

Reunião com
Professores 

04/02
8h30 às 9h30

9h30 às 10h30

Teatro

Sala de Aula 

Boas-vindas - Informações 
Pedagógicas - Apresentação 

Geral dos professores - Projetos

Reunião com
Professores 
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11h às 12h309º ano 
(Matutino e Vespertino)

7h30 às 9h2º, 3º e 4º 
(Matutino) 

9h30 às 11h
2º, 3º e 4º 

(Vespertino) 

7h30 às 9h 5º ano
(Matutino)

9h30 às 11h
5º ano

(Vespertino)

11h às 12h9º ano
(Matutino e Vespertino)

7h30 às 9hEducação Infantil e 1º ano
(Matutino)  

9h30 às 11h
Educação Infantil e 1º ano

(Vespertino)

04/02

04/02

04/02

04/02

04/02

04/02

04/02

04/02

Teatro
Boas-vindas - Informações 

Pedagógicas - Apresentação 
Geral dos professores - Reunião 

Professores

Sala de aula
Boas-vindas – Apresentação da 

professora - Informações e alinhamen-
tos pedagógicos - bate-papo e tira 

dúvidas com a professora 

Sala de aula
Boas-vindas – Apresentação da 

professora - Informações e alinhamen-
tos pedagógicos - bate-papo e tira 

dúvidas com a professora 

Auditório 
Bloco A

Boas-vindas – Apresentação da 
professora - Informações e alinhamen-

tos pedagógicos - bate-papo e tira 
dúvidas com a professora

Auditório 
Bloco A

Boas-vindas – Apresentação da 
professora - Informações e alinhamen-

tos pedagógicos - bate-papo e tira 
dúvidas com a professora

Teatro
Boas-vindas - Informações 

Pedagógicas - Apresentação 
Geral dos professores – Projetos

Sala de aula
Boas-vindas - Informações 

Pedagógicas - Apresentação 
Geral dos professores

Reunião com cada professora 

Sala de aula
Boas-vindas - Informações 

Pedagógicas - Apresentação 
Geral dos professores

Reunião com cada professora 

7. SEGURANÇA NAS PORTARIAS:

 Conforme circulares que serão enviadas, o Centro Educacional La Salle, estará 
fortalecendo suas práticas de SEGURANÇA, a partir deste ano, intensificando seus 
protocolos de atendimento ao público em geral, em especial, sobre liberação de 
ENTRADA e/ou SAÍDA, tanto de estudantes, como de pais e terceiros. 
 Uma das medidas, é o uso OBRIGATÓRIO DA CARTEIRA de identificação. Aqueles 
que não estiverem portando, antes de serem liberados, precisarão cumprir um 
protocolo diferenciado de atendimento, o que levará mais tempo. Ninguém poderá 
entrar, sem antes se identificar. Mesmo aqueles que frequentam diariamente o campus, 
devem portar sua carteira de identificação. Argumentos como: “Você me conhece, libera 
para mim”, não serão mais considerados. 
 Portanto, fazemos votos que todos cumpram com o seu compromisso do uso da 
carteirinha, a fim de que possamos ter maior segurança e controle das pessoas que 
circulam em nosso campus. 
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8. ENTREGA DO MATERIAL DE PAPELARIA: EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO

 Como forma de organização, solicitamos às famílias que não entregaram o 
material de papelaria na data estipulada na lista de material, deverão fazê-la somente 
a partir de quarta-feira, dia 01 de fevereiro. Agora é um momento voltado à adaptação 
do estudante, podendo os referidos materiais serem entregues posteriormente.

9. HORÁRIO DE AULA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

 No primeiro dia de aula, os professores compartilharão com os estudantes o 
horário relativo à primeira semana de aula (30.01 a 03 de fevereiro). 


