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MENSAGEM DO DIRETOR
Prezados integrantes da Comunidade Educativa.

Estamos no ano de 2022. Um ano que nos remete a muitos desafios e a continuidade de
mudanças no nosso modo de ser e de fazer para atingirmos nossos objetivos, pessoais e comunitários.
A Rede La Salle propõe para este ano de 2022 o Tema Pastoral é “A Utopia: um sonho possível!
Construindo novos caminhos para transformar vidas”, que propõe uma reflexão sobre a resposta do
escritor uruguaio, Eduardo Galeano, para a seguinte pergunta: para que serve a utopia?
Galeano esclarece: “a utopia está no horizonte. Me aproximo dois passos, e ele se afasta dois
passos. Caminho dez passos, e o horizonte se desloca dez passos mais adiante. Por mais que eu
caminhe, nunca o alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar”.
Por isso, precisamos caminhar conscientes, entendendo que são necessárias atitudes efetivas
hoje para levar adiante nossa missão de formar cristã e integralmente crianças e jovens, principalmente,
aqueles que mais necessitam, construindo novos caminhos para transformar vidas.
Por isso, convidamos você a dedicar um tempo para refletir quais são nosso sonhos possíveis,
quais são nossas utopias e qual o horizonte escolheremos para dar os primeiros passos em direção aos
nossos sonhos.
Neste ano celebramos também 65 anos de Presença Lassalista em São Carlos, no Colégio
Diocesano. O mesmo Sonho Possível que impulsionou os Irmão a assumirem esta obra no ano de 1957,
nos impulsione para os desafios destes novos tempos, em especial a implantação no Novo Ensino Médio.
Seguimos cuidando uns dos outros e especial cuidando o que é de todos, da Casa Comum.

A todos um bom ano. Viva Jesus em Nossos Corações. Para sempre!

Alvaro Luiz Wermann
Diretor do Colégio La Salle São Carlos
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HORÁRIOS DE AULA

Horários do Período da Manhã
Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I:
Entrada: 7h30
Saída: 12h

Do 6º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio:
Entrada:7h
Saída: 12h15

Horários do Período da Tarde
Da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I:
Entrada:13h20
Saída: 17h50

3ª série do Ensino Médio (terça e quinta-feira):
Entrada:13h50
Saída: 17h30

MATERIAL DIDÁTICO E LISTAS DE MATERIAL
Conforme orientado durante a matrícula, os materiais didáticos utilizados de acordo com o
segmento são:


Material Didático Trilhas, da FTD – Educação Infantil;



Material Didático do Programa Bilíngue Standfor, da FTD - EducaçãoInfantil ao 9° ano EF;



Material Didático do Sistema COC de Ensino - Será utilizado por alunosdo 1° ano ao 9° ano EF e
2ª e 3ª séries do EM.



Os alunos da 1º série do Novo Ensino Médio utilizarão o material do Sistema COC para
Formação Geral Básica e o do Sistema Positivo para os Itinerários Formativos.

Segue link com orientações para aquisição dos materiais didáticos e Listas de Material:
https://lasalle.edu.br/saocarlos/sobre-o-colegio/noticia-detalhe/24030
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UNIFORME
O Colégio La Salle possui uma linha de uniformes diversificada e padronizada para cada nível
de ensino, o que proporciona maior segurança para nossos alunos. O uniforme escolar tem a função
social de identificação e de segurança. É de uso obrigatório e diário, em todos os momentos em que o
(a) estudante estiver no Colégio ou representando-o, inclusive para a permanência no turno inverso.
No período regular de aula, devem ser usadas:

Camiseta oficial do Colégio:
Para Educação Infantil: camiseta VERMELHA; Para 1º ao 5º ano EF1: camiseta AMARELA;
Para 6º ao 9º ano EF2: camiseta AZUL MARINHO; Para o Ensino Médio: camiseta CINZA.

Calça ou bermuda:
Para todas as séries (EI a 3ª EM) – do Colégio ou outra na cor azul marinho (liso, sem estampa,
sem rasgos, sem detalhes de outra cor).
O comprimento da bermuda deverá ser no joelho.

Blusa de frio:
Para todas as séries (EI a 3ª EM): do Colégio ou outra, preferencialmente na cor azul marinho
(mas pode ser de outra cor).

Calçado:
Os alunos deverão usar sempre tênis ou sapato fechado. Porém, os alunos da Educação Infantil
poderão trazer chinelo dentro da mochila para usar no horário do parque.
Os uniformes podem ser adquiridos nos estabelecimentos credenciados: Sarracena Confecções
- R. Antônio Blanco, 473 – Vila Costa do Sol - São Carlos-SP- Telefone: (16) 3361.2249 ou Pluriforme:
https://loja.pluriforme.com.br/linha-uniforme-escolar/rede-la-salle
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PORTAL DO ALUNO
Na busca constante por modernização, excelência e facilidade em seus atendimentos e serviços,
o Portal do Aluno (GVCollege) também é acessível do celular ou tablet a partir do aplicativo “REDE LA
SALLE”, disponível para Android e IOS.

Funcionalidades:
» Consulta de notas trimestrais
» Consulta à frequência escolar por disciplina
» Consulta ao extrato financeiro
» Informações e segunda via do boleto.
O Portal do Aluno é destinado aos alunos do Colégio La Salle São Carlos e seus responsáveis.

Informações de Acesso ao Portal do Aluno (GVCollege):
-

Acesse: https://lasalle.edu.br/saocarlos

- Vá em: Acesso Restrito > Portal do Aluno

Orientações de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1HXbf1IgiyaK5mcPZXktkfrKFICDc9DYx/view

GOOGLE SALA DE AULA

A tecnologia e inovação veio para ficar. Em 2020, a Rede La Salle iniciou uma parceria com o
Google e os alunos foram beneficiados com a participação na plataforma Google for Education, com
salas de aula por turma e disciplina e todas as ferramentas Google.
Fortalecendo essa parceria, construímos aqui no Colégio a Sala Google, com uma infraestrutura
completa para gerar espaço interativo e conectado, estimulando uma relação mais próxima entre
professores e estudantes, para que o aluno possa ser literalmente o protagonista do seu aprendizado.
Com 40 Chromebooks disponíveis para acesso a partir da conta de e-mail institucional (a mesma
utilizada para acesso ao Classroom), arquibancadas, puffs, mesas para estudo e mesas interativas, a
Sala Google é um ambiente diferenciado e com tendência pedagógica consolidada internacionalmente.

A partir de 2022, todos os níveis de ensino terão acesso à Sala Google.

Segue abaixo o link de acesso ao tutorial:
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http://www.lasallesaocarlos.com.br/tutoriais/tutorial_googlesaladeaula_alunos.pdf
Os alunos novos deverão procurar o Setor de TI (Tecnologia da Informação) para gerar o acesso ao
Google Sala de Aula. Em caso de problemas na senha de acesso, envie um e-mail para
ti.saocarlos@lasalle.org.br

PORTAL COC

O Sistema COC oferece para os alunos do Ensino Fundamental e Médio acesso ao “Portal COC
Educação”. Este é um precioso recurso oferecido ao aluno, pois lá temos várias atividades como Plantão
Online, jogos educativos, atividades lúdicas, dicionário dos bichos, enciclopédia viva, atividades
interativas, filmes e desenhos de curta metragem,resolução de exercícios, simulados online, guia de
carreiras, dicas de vestibulares, plantão de dúvidas, aulas gravadas, entre outros serviços oferecidos,
indicados especificamente a cada faixa etária.

O código e a senha de acesso são os mesmos utilizados pelos alunos no ano passado (2021). Os alunos
novos deverão procurar o Setor de TI (Tecnologia da Informação) para gerar o acesso ao Portal. Em
caso de problemas na senha de acesso, envie um e-mail para ti.saocarlos@lasalle.org.br

Há também o site www.turmacoc.com.br, que traz vários jogos e atividades. Este é de acesso livre e
não precisa de senha.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Seguem abaixo informações sobre o Sistema de Avaliação em cada segmento de ensino.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, a verificação do desempenho da aprendizagem do aluno é realizada
continuamente, através de atividades diárias realizadas na escola, porém sem a finalidade de promoção.
Ao final de cada semestre, a avaliação é sistematizada e expressa na forma de parecer
descritivo, acompanhado de relatórios e portfólios. Essa avaliação é disponibilizada no sistema
Gvcolege ou apresentada aos pais em reunião individual, para que recebam orientações da escola,
esclareçam dúvidas, tomem ciência do conteúdo deste registro e o assinem.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
No 1º e 2º ano EF, a verificação do desempenho da aprendizagem do aluno é realizada
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continuamente, através de atividades diárias realizadas na escola, porém sem a finalidade de promoção.
Ao final de cada trimestre, a avaliação é sistematizada e expressa na forma de parecer descritivo,
acompanhado de relatórios e portfólios. Essa avaliação é disponibilizada no Sistema Gvcolege ou
apresentada aos pais em reunião individual, para que recebam orientações da escola, esclareçam
dúvidas, tomem ciência do conteúdo deste registro e o assinem.
SISTEMA DE PROVAS E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO 3º AO 9º ANO EF
Critério Geral
A composição das notas, do 3º ano EF a 3ª série EM, ocorrerá da seguinte forma:

– São 3(três) trimestres;
–

O fechamento das notas trimestrais é feito por média aritmética dos instrumentos avaliativos;

–

É trabalhada apenas uma casa decimal para a composição das notas, ou seja: 6,7; 8,2; 7,0

– Não há arredondamento das notas (trimestrais e finais) pelo sistema.
– A média do Colégio é 7,0 (sete).
Segue abaixo o critério de avaliação em cada série:
No 1º, 2º e 3º trimestres, a nota dos alunos do 3º ao 9º ano EF será composta por:



Prova 1 (P1) – Valor 0 a 10 pontos



Prova 2 (P2) – Valor 0 a 10 pontos



Atividades** (≥ a de 3 atividades – sendo uma delas o Simulado COC ou Avaliação da Rede

La Salle, quando aplicado) – Valor 0 a 10 pontos
O fechamento das notas trimestrais será feito por média aritmética entre os instrumentos avaliativos:
Instrumentos Avaliativos

Valor

Nota

Avaliação: P1

0 – 10 pontos

Nota 1

Avaliação: P2

0 – 10 pontos

Nota 2

Atividade (≥ a 3) – Média aritmética das atividades, 0 – 10 pontos

Nota 3

sendo uma atividade o Simulado COC ou Avaliação
da Rede La Salle, quando aplicado.

Média Trimestral:

(nota 1 + nota 2 + nota 3) ÷ 3

OBSERVAÇÕES:

1- Cada professor avalia os alunos na sua disciplina e posteriormente faz a digitação da média trimestral
da turma no Sistema;

2- As orientações sobre a aplicação dos Simulados COC serão divulgadas através dos meios de
comunicação do Colégio.
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(**) Lista de atividades: Em cada trimestre, em cada disciplina, o(a) professor(a) poderá optar por uma
das atividades citadas abaixo para ser desenvolvida com os alunos:



Seminário



Entrevista



Avaliação em dupla, em pares ou em grupo



Avaliação oral



Debate



Pesquisa...

3- Na disciplina de Inglês a P2 será oral, de acordo com a proposta do programa bilígue. Haverá
critérios que serão estabelecidos pelas professoras responsáveis pela disciplina.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º AO 9º ANO EF
Em todas as aulas de Educação Física, os professores responsáveis aplicarão atividades teóricas
e práticas e atribuirão notas seguindo o critério de avaliação de cada série, no decorrer do trimestre.
O setor de Educação Física avaliará seus alunos de forma qualitativa nas atividades práticas e
teóricas, respeitando os limites e habilidades dos alunos.
Durante as aulas, os alunos deverão se apresentar de maneira adequada para a prática
esportiva, pois este também é um critério de atribuição de notas.
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SISTEMA DE PROVAS E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – ENSINO MÉDIO

1ª SÉRIE NOVO ENSINO MÉDIO

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
(FGB)

Língua Portuguesa
Linguagens e suas (Gramática, Literatura e
Tecnologias

Redação)
Arte
Educação Física
Língua Inglesa

Matemática e suas
Tecnologias
Ciências da
Natureza e suas
Tecnologias

Matemática
Biologia
Física
Química
Geografia

Ciências Humanas e História
Sociais Aplicadas Filosofia
Sociologia
Total Carga Horária Anual = 600 Horas
Total Carga Horária no Ensino Médio= 1.800
Horas
Instrumentos Avaliativos

Valor

Nota

Avaliação: PTA

0 – 10 pontos

Nota 1

Simulado

0 – 10 pontos

Nota 2

0 – 10 pontos

Nota 3

Atividade (até duas atividades)

Média trimestral:

(nota 1 + nota 2+ nota 3) ÷ 3
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Núcleo Projeto de Vida e Fé
Núcleo Matemática Aplicada
Percurso Comum
(Todos fazem)

Núcleo Escrita e Argumentação
Núcleo Language and Communication
Núcleo Bioética e Sustentabilidade

Percurso Específico Núcleo Cinema e Expressões Culturais
Ciências Humanas e Núcleo Cultura Digital e Ética
Linguagens

Núcleo Economia, Sociedade e Cidadania
Núcleo Prepara La Salle - Linguagens

(Escolha do

Núcleo Prepara La Salle - Ciências Humanas e Sociais

estudante)
Percurso Específico Núcleo Estatística e Probabilidade em Contexto
Ciências da

Núcleo Física na Atualidade

Natureza e

Núcleo de Saúde Individual e Coletiva

Matemática

Núcleo Prepara La Salle – Matemática

(Escolha do

Núcleo Prepara La Salle - Ciências da Natureza

estudante)
Núcleo Comunicação Estratégica e Digital: como aliar o marketing ao
Percurso Avançado sucesso profissional
(EAD – Unilasalle)
(Todos fazem)

Núcleo Fotografia Criativa
Núcleo Redes Sociais: posicionamento digital e possibilidades
profissionais
Núcleo Informação (Não) Confiável: fato ou fake?
Núcleo Comunicação Não Violenta: conversando a gente se entende

Total Carga Horária Anual = 400 Horas
Total Carga Horária no Ensino Médio= 1.200 Horas
Instrumentos Avaliativos

Valor

Nota

Atividade

0 – 10 pontos

Nota 1

Atividade

0 – 10 pontos

Nota 2

0 – 10 pontos

Nota 3

Atividade

Média trimestral:

(nota 1 + nota 2+ nota 3) ÷ 3
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Instrumentos Avaliativos

Valor

Nota

Avaliação: PTA Frente 1

0 – 10 pontos

Nota 1

Avaliação: PTA Frente 2

0 – 10 pontos

Nota 2

0 – 10 pontos

Nota 3

Atividade: ≥ a 3 por professor - média
aritmética das atividades, sendo uma* atividade
o Simulado COC.
Média trimestral:

(nota 1 + nota 2+ nota 3) ÷ 3

SISTEMA DE PROVAS E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO –
2ª e 3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO

A nota dos alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio será composta por:



1 prova (PTA), por frente (por professor);



Atividades solicitadas pelo professor (≥ a 3 por professor, sendo uma delas o Simulado COC ou

Avaliação da Rede La Salle, quando aplicado). Não pode ser prova. Deve ser um trabalho, pesquisa,
lista de exercícios, tarefas de casa, seminário, etc...
OBSERVAÇÕES:



Cada avaliação citada acima (PTA, Atividade) tem valor de 0 a 10 pontos.



No caso da PTA, cada prova, de cada frente, terá valor de 0 a 10 pontos.



No caso da atividade, cada professor, de cada frente, compõe uma nota de atividade.



*Os alunos do Ensino Médio farão, a cada trimestre, Simulados COC e/ou da Rede La Salle; quando

houver mais que um Simulado no trimestre, será descartada a nota mais baixa, considerando-se apenas
as notas maiores; será feita a média aritmética dos simulados considerados e essa nota será lançada no
sistema, valendo nota de atividade



*No 3º trimestre será aplicada a Avaliação de Conhecimentos da Rede La Salle para a 3ª série EM

– essa nota NÃO poderá ser descartada, ou seja, mesmo se for a menor, será considerada;



*O COC propõe 09 simulados para a 3ª série EM, porém não participaremos dos simulados S4 e S9

– dissertativos.



As orientações sobre a aplicação dos Simulados COC serão divulgadas através dos meios de

comunicação do Colégio.
O cálculo da média trimestral da 2ª e 3ª série EM seguirá o seguinte critério:
O fechamento das notas trimestrais será feito por média aritmética entre os instrumentos avaliativos.
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Critério de Avaliação do Setor de Educação Física – Ensino Médio
Em todas as aulas de Educação Física, os professores responsáveis aplicarão atividades
práticas, de várias modalidades esportivas, e atribuirão notas, sendo:



P1 – Avaliação prática 1 (aproveitamento qualitativo nas aulas)



Atividade – trabalho a ser solicitado pelo professor da disciplina

Durante as aulas, os alunos deverão se apresentar de maneira adequada para a prática
esportiva, pois este também é um critério de atribuição de notas.

APLICAÇÃO DAS PROVAS E ATIVIDADES AVALIATIVAS - 3º ANO EF A 1ª SÉRIE EM NEM
A aplicação das provas e atividades avaliativas serão presenciais e de acordo com o horário de
cada Professor/Disciplina.

APLICAÇÃO DAS PROVAS E ATIVIDADES AVALIATIVAS - 2ª e 3ª SÉRIE EM
A aplicação das atividades avaliativas serão presenciais e de acordo com o horário de cada
professor e disciplina.
As PTAs serão presenciais e no horário de aula. Haverá um calendário de aplicação.

OBSERVAÇÕES SOBRE O SIMULADO NACIONAL COC
PARA ALUNOS DO 2º ANO EF A 3ª SÉRIE EM
O Simulado Nacional é preparado pelo COC, fundamentado nos conteúdos existentes no material
didático. Porém, o nosso Colégio apresenta um formato diferenciado nas disciplinas de Inglês e Redação.
Na disciplina de Inglês, a professora da série deve preparar uma avaliação própria, com valor
de 0 a 10 pontos e disponibilizar para seus alunos, valendo como nota de simulado de Inglês.
Na disciplina de Redação, a professora da área deve propor um tema da atualidade para que os
alunos elaborem um texto.
Sendo assim, o simulado será composto por: Questões do COC + Questões de Inglês
(Interno) + Redação Interna:
- 2º ao 5º ano EF – 30 questões COC + questões de Inglês + uma redação
- 6º ao 7º ano EF – 35 questões COC + questões de Inglês + uma redação
- 8º ano EF – 44 questões COC + questões de Inglês + uma redação
- 9º ano EF – 45 questões COC + questões de Inglês + uma redação
- 1ª e 2ª série EM – 50 questões COC + questões de Inglês + uma redação

Para os estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental será realizado como atividade.

As notas dos simulados valerão de 0 a 10 pontos, distribuídos por faixas de acertos:
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1.

Porcentagem de acertos no Simulado

Nota

Presença na prova ou 0% a 0,9%

3,0

1% a 29,9%

4,0

30% a 39,9%

5,0

40% a 49,9%

6,0

50% a 59,9%

7,0

60% a 69,9%

8,0

70% a 79,9%

9,0

80% a 100%

10,0

A nota obtida pelo aluno neste simulado valerá para TODAS as disciplinas, menos Inglês e

Redação.

2.

A prova de Redação valerá de 0 a 10 pontos. Será corrigida pela professora da turma. A

pontuação deverá ser lançada pela mesma, somente na sua disciplina.

3.

A prova de Inglês valerá de 0 a 10 pontos. Será corrigida pela professora da turma. A pontuação

deverá ser lançada pela mesma, somente na sua disciplina.

4.

Horários de aplicação:


2º ao 5º ano EF - A definir



6º ano EF a 2ª série EM - 7h às 12h15

Tempo mínimo de permanência do aluno em sala: até às 10h.
Os alunos deverão trazer lanche de casa, pois não haverá pausa para o intervalo.
O aluno não levará o seu caderno de questões. Este será entregue somente no próximo dia letivo.
Após a aplicação dos simulados os alunos do 6º ano EF a 3ª série EM serão dispensados.

5.

Seguem abaixo tabelas indicando as datas e os conteúdos que serão cobrados em cada

simulado COC:
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Para o Ensino Médio 1ª e 2ª série EM

Para a 3ª série EM
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PROVAS SUBSTITUTIVAS

Para alunos dos 3os, 4os e 5os anos EF



Caso os alunos dos 3os, 4os e 5os anos EF faltem e deixem de fazer alguma prova durante o

trimestre, seus responsáveis deverão solicitar a prova substitutiva diretamente ao professor da disciplina,
através da agenda do aluno;



As datas das provas substitutivas serão definidas pelos professores e comunicadas aos pais via

agenda;



As provas substitutivas serão aplicadas no próprio período de aula dos alunos.

Para alunos do 6o ano EF a 3ª série EM:



O(a) aluno(a) do 6º ano EF a 3ª série EM que perder alguma prova (P1, P2 ou PTA) durante o

Trimestre deverá solicitar à Secretaria do Colégio uma prova substitutiva. Se perder uma Atividade, o
aluno deverá resolver diretamente com o(a) professor(a).



O aluno deverá retirar o formulário de requisição na Secretaria do Colégio, sendo de

responsabilidade do aluno e da família a manifestação desta perda.



O formulário de requisição do aluno só será aceito mediante o pagamento da taxa.



O aluno deverá pagar R$30,00 (trinta reais) por prova solicitada.



O atestado médico não isenta o aluno do pagamento da taxa, apenas justifica a ausência do

aluno em sala de aula.



Só ficarão isentos de pagar esta taxa os alunos autorizados pela Coordenação, por estarem

participando de alguma atividade oficial do Colégio.



Após terem perdido uma prova, os alunos deverão solicitar a substitutiva em até dois dias úteis a

partir da data original da mesma, pois na sala de aula e no manual de programação do aluno há todos
os avisos destas datas.



As provas substitutivas serão aplicadas no período oposto ao de aula dos alunos.



As datas serão informadas pela Coordenação.
Itens

Valor

Nota da prova de recuperação

0 – 10 pontos

Média trimestral do aluno

Inferior a 7,0

A média do aluno, após a recuperação trimestral, será a média
aritmética dessas 2 notas. O aluno poderá ficar no
máximo com média 7,0 no boletim.
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Média aritmética

RECUPERAÇÃO
Para os alunos do 3º ano EF a 3ª série EM, o Colégio oferece três tipos de recuperação:
Recuperação Contínua, Recuperação Paralela e Exame Final.

Recuperação Contínua:

–

Ocorre ao longo do trimestre (nos 3 trimestres)

–

Por componente curricular (por disciplina)

–

Tipo de metodologia e tipo de avaliação aplicada: definida pelo professor

–

Ocorre dentro do próprio horário de aula e/ou trabalho extraclasse

–

É trabalhado e revisto todo o conteúdo onde o aluno apresentou dificuldade.

Recuperação Paralela:

–

Ocorre após o fechamento do trimestre

–

Por componente curricular (por disciplina)

–

Para alunos com média trimestral abaixo de 7,0 (sete)

–

Ao final do 1º, 2º e 3º trimestre

–

Tipo de avaliação: 1 Prova

–

Limite da Média Trimestral após a recuperação paralela: 7,0 (sete)

–

Horário:

- Para 3º, 4º e 5º ano EF – ocorrerá no próprio período de aula do aluno; se as aulas forem no formato
Online, o professor orientará os alunos e deixará a prova disponível na plataforma para o aluno fazer.
- Para 6º ano EF a 3ª série EM – ocorrerá no período oposto ao de aula do aluno, em horário definido
pela Coordenação;

Critério de Avaliação da Recuperação Paralela



1 Prova – valor 0 a 10 pontos - uma avaliação formal com os conteúdos essenciais abordados no

trimestre. O professor deverá lançar essa nota (de 0 a 10) no Sistema Gvcolege, em campo próprio de
recuperação trimestral.
O cálculo da nota do aluno pós-recuperação paralela será realizado pelo Sistema GvCollege, da
seguinte forma:
Observação: O professor lança a nota da prova de recuperação, em campo próprio, e o sistema
é quem faz os cálculos para a finalização da nota pós-recuperação
Exame Final:
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-

Ocorre após o fechamento das notas anuais (Média Anual)

-

Por componente curricular (por disciplina)

-

Para alunos com Média Anual abaixo de 7,0 (sete)

-

Não há limite de disciplinas

-

Tipo de avaliação: Prova + Atividade

-

Nota mínima necessária para o aluno ser aprovado: ≥ a 5,0 (maior ou igual a 5,0)

Critério de Avaliação do Exame Final



1 Atividade – Valor 0 a 10 pontos - Um trabalho ou lista de exercícios envolvendo os conteúdos

mais importantes desenvolvidos no ano. Estes exercícios orientam o estudo do aluno, visando os
conteúdos em que há deficiência. Deverá ser entregue no dia da avaliação.



1 Prova – valor 0 a 10 pontos - uma avaliação formal com os conteúdos essenciais

abordados no ano, em data agendada pela Coordenação.

O cálculo da nota do Exame Final será realizado da seguinte forma:

Itens

Valor

Média aritmética da Prova e Atividade= (Prova + Atividade):2

0 – 10 pontos

O professor deverá lançar esta nota no Sistema Gvcolege, no campo EXAME FINAL. Nas
disciplinas em que há 2 frentes (2 professores), um dos professores (a combinar) faz o lançamento da
nota obtida pelo aluno no Exame Final, no Sistema TOTVS.

Após o professor fazer o lançamento da nota do Exame Final, o Sistema irá calcular
automaticamente a fórmula abaixo:
MF= MA + EF ≥ 5
2
MF= Média Final
MA= Média Anual
EF= Exame Final
Para ser aprovado, o aluno deverá obter Média Final ≥ a 5,0 (maior ou igual a 5,0), de
acordo com a fórmula citada acima.
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RECUPERAÇÃO
Para os alunos do 3º ano EF a 3ª série EM, o Colégio oferece três tipos de recuperação:
Recuperação Contínua, Recuperação Paralela e Exame Final.

Recuperação Contínua:

–

Ocorre ao longo do trimestre (nos 3 trimestres)

–

Por componente curricular (por disciplina)

–

Tipo de metodologia e tipo de avaliação aplicada: definida pelo professor

–

Ocorre dentro do próprio horário de aula e/ou trabalho extraclasse

–

É trabalhado e revisto todo o conteúdo onde o aluno apresentou dificuldade.

Recuperação Paralela:

–

Ocorre após o fechamento do trimestre

–

Por componente curricular (por disciplina)

–

Para alunos com média trimestral abaixo de 7,0 (sete)

–

Ao final do 1º, 2º e 3º trimestre

–

Tipo de avaliação: 1 Prova

–

Limite da Média Trimestral após a recuperação paralela: 7,0 (sete)

–

Horário:

- Para 3º, 4º e 5º ano EF – ocorrerá no próprio período de aula do aluno; se as aulas forem no formato
Online, o professor orientará os alunos e deixará a prova disponível na plataforma para o aluno fazer.
- Para 6º ano EF a 3ª série EM – ocorrerá no período oposto ao de aula do aluno, em horário definido
pela Coordenação;

Critério de Avaliação da Recuperação Paralela



1 Prova – valor 0 a 10 pontos - uma avaliação formal com os conteúdos essenciais abordados no

trimestre. O professor deverá lançar essa nota (de 0 a 10) no Sistema Gvcolege, em campo próprio de
recuperação trimestral.
O cálculo da nota do aluno pós-recuperação paralela será realizado pelo Sistema GvCollege,
da seguinte forma:
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Itens

Valor

Nota da prova de recuperação

0 – 10 pontos

Média trimestral do aluno

Inferior a 7,0

A média do aluno após a recuperação trimestral será a média
aritmética dessas 2 notas. O aluno poderá ficar no

Média aritmética

máximo com média 7,0 no boletim.
Observação: O professor lança a nota da prova de recuperação, em campo próprio, e o sistema
é quem faz os cálculos para a finalização da nota pós-recuperação

Exame Final:

-

Ocorre após o fechamento das notas anuais (Média Anual)

-

Por componente curricular (por disciplina)

-

Para alunos com Média Anual abaixo de 7,0 (sete)

-

Não há limite de disciplinas

-

Tipo de avaliação: Prova + Atividade

-

Nota mínima necessária para o aluno ser aprovado: ≥ a 5,0 (maior ou igual a 5,0)

Critério de Avaliação do Exame Final



1 Atividade – Valor 0 a 10 pontos - Um trabalho ou lista de exercícios envolvendo os conteúdos

mais importantes desenvolvidos no ano. Estes exercícios orientam o estudo do aluno, visando os
conteúdos em que há deficiência. Deverá ser entregue no dia da avaliação.



1 Prova – valor 0 a 10 pontos - uma avaliação formal com os conteúdos essenciais

abordados no ano, em data agendada pela Coordenação.

O cálculo da nota do Exame Final será realizado da seguinte forma:
Itens

Valor

Média aritmética da Prova e Atividade= (Prova + Atividade):2

0 – 10 pontos

O professor deverá lançar esta nota no Sistema Gvcolege, no campo EXAME FINAL. Nas
disciplinas em que há 2 frentes (2 professores), um dos professores (a combinar) faz o lançamento da
nota obtida pelo aluno no Exame Final, no Sistema TOTVS.
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Após o professor fazer o lançamento da nota do Exame Final, o Sistema irá calcular
automaticamente a fórmula abaixo:
MF= MA + EF ≥ 5
2
MF= Média Final
MA= Média Anual
EF= Exame Final
Para ser aprovado, o aluno deverá obter Média Final ≥ a 5,0 (maior ou igual a 5,0), de
acordo com a fórmula citada acima.

CONEXÃO LA SALLE
O Conexão La Salle é um projeto que envolve diversas atividades, visando à preparação dos
alunos do Ensino Médio para o vestibular e a vida universitária. Em 2022 ampliaremos algumas
atividades para o Ensino Fundamental II, com o intuito de ampliar os horizontes, através de atividades
que ajudam no processo de formação e construção do conmhecimento
As atividades ocorrerão periodicamente, durante todo o ano, em datas e horários agendados
pela Coordenação Pedagógica.
Nos encontros contaremos com a participação de professores do Colégio e de profissionais
convidados, de diversas áreas.
Público Alvo: alunos do Ensino Fundamental II Ensino Médio do Colégio
Formato dos Encontros: Os encontros ocorrerão de modo presencial.
Outras orientações poderão ser passadas pelos professores, caso haja alguma mudança. Não é
necessário fazer inscrição .
Atividades que fazem parte do projeto Conexão La Salle:



#antenaliterária



Abc dos Vestibulares (Redação, Exatas, Humanas e Biológicas)



Cine La Salle



Café Literário



Escolha Certa



Orientação Vocacional
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Feira de Profissões



Olimpíadas de Conhecimento



Apoio Pedagógico (Português e Matemática)

SETOR DE PASTORAL
Em nosso colégio, o protagonismo e a liderança de nossos jovens são dois aspectos
imprescindíveis de sua formação e os Grupos de Jovens vêm como espaços que promovem esse
desenvolvimento, permitindo que o jovem coloque em prática os valores humanos e cristãos que adquire,
além de criar laços de pertencimento à comunidade juvenil lassalista a medida em que avança em sua
caminhada.
Para isso, dispomos do grupo ADOLESCER como uma iniciação à jornada de autoconhecimento
e o grupo PAJULA como instância de inserção em ações sociais e planejamento de vida.
OBJETIVOS: Inspirar nos jovens, à luz do itinerário de La Salle e de Jesus, um projeto de vida
comprometido com o bem comum e com a melhoria social, por meio do desenvolvimento espiritual,
humano e do autoconhecimento:

SOMOS | Pastoral Juvenil Lassalista



SOMOS | ADOLESCER

Público Alvo: 6os e 7os Anos do Ensino Fundamental II
Horários dos encontros semanais: quarta-feira – 14h00 às 15h30



SOMOS | PAJULA – Ensino Fundamental II

Público Alvo: 8os e 9os Anos do Ensino Fundamental II
Horários dos encontros semanais: terça-feira – 14h00 às 15h30



SOMOS | PAJULA – Ensino Médio

Público Alvo: 1ª série a 3ª série do Ensino Médio
Horários dos encontros semanais: segunda-feira – 14h00 às 15h30
Assessor dos Grupos: Diego

As inscrições serão anuais e poderão ser realizadas na secretaria do colégio a partir do dia 05/02.

CURSO DE LIDERANÇAS JUVENIS
O curso de Formação de Lideranças Juvenis está organizado a partir de uma metodologia
participativa e orante, durante uma semana, ou ainda em outra temporalidade em função das recentes
recomendações sanitárias. Além disso, o curso proporcionará aos jovens participantes espaço para
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discutirem e contribuírem com os projetos pastorais que dizem respeito à área Juventudes. Os jovens
levarão para a Comunidade Educativa algumas tarefas que necessitarão do auxílio dos grupos de jovens
e dos Assessores.
OBJETIVO: Formar lideranças juvenis para que sejam protagonistas do carisma lassalista nas
Comunidades Educativas e atuem como formadores de outras lideranças.
Público Alvo: estudantes à partir do 8º Ano do Ensino Fundamental II que já estejam participando do
SOMOS (Grupos de Jovens) ou que exerça alguma função de representação ou liderança na turma.

Maiores informações serão divulgadas posteriormente pelo Setor de Pastoral.

REPRESENTANTES DE PASTORAL
Os Representantes de Pastoral atuarão em comunicação com a Coordenação de Pastoral,
participando ativamente das atividades que lhes forem propostas, sendo, portanto, uma extensão direta
do Setor de Pastoral em sala de aula ou em outros momentos e ambientes.
Para que eles possam desempenhar suas atribuições de maneira eficiente, periodicamente os
representantes se reúnem com a Coordenação de Pastoral para organização das propostas a serem
aplicadas. Isso envolve distribuição e explicação de materiais pastorais a serem compartilhados com os
colegas, comunicação de eventos ou propostas, entre outras atividades que possam ocorrer neste Setor.
OBJETIVOS: alcançar gradativamente todos os participantes da Educação Lassalista, além de estimular
nos alunos seu protagonismo e sua liderança, na medida em que se engajam no desenvolvimento de
reflexões ou propostas pastorais em sala de aula.
As eleições para representantes nas turmas ocorrerão durante o mês de fevereiro.

HORÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ENSINO MÉDIO
Para os alunos do Ensino Médio, as aulas de Educação Física ocorrerão no período da tarde,
seguindo os seguintes horários:
1as séries - 5ª-feira – 15h às 15h50
2as séries - 5ª-feira – 15h50 às 16h40
1as e 2as séries 5ª-feira – 16h40 às 17h30

22

AULAS DE ESPANHOL
Espanhol é um curso anual, que vai constar no histórico escolar do aluno.
Haverá controle de nota e frequência, como nas demais disciplinas. Não poderá haver
desistência ao longo do ano.
Professora: Rafaela
Público Alvo: alunos do Ensino Médio Quartas-feiras:
1ª Série: 13h30 – 14h20 2ª Série: 14h20 – 15h10 3ª Série: 15h10 – 16h

Os alunos interessados deverão procurar a secretaria do colégio para efetuar a inscrição.
Período de inscrição: 07 a 18/02.

PERMANÊNCIA DO ALUNO NO COLÉGIO
EM HORÁRIO OPOSTO
O aluno deve permanecer no Colégio somente nos horários estabelecidos para as atividades
propostas, sendo obrigatório o uso do uniforme.

Seguem abaixo algumas observações:



Para a participação em atividades extras, no período oposto ao de suas aulas regulares, os alunos

poderão chegar apenas alguns minutos antes do início da sua aula e deverão dirigir-se para casa ao final
da mesma, evitando assim a ociosidade de alunos no colégio;



Caso seja constatada a presença ociosa do aluno no pátio ou em outros ambientes do Colégio, a

família será convocada para buscá-lo;

Praça de Esportes


A Praça de Esportes será toda sexta-feira, das 14h15 às 16h15, com revezamento das turmas:
- 6os EF
- 7os EF
- 8os EF
- 9os EF e Ensino Médio

Em cada 6ª-feira poderão participar da “Praça de Esportes” somente os alunos das séries indicadas
acima.
As datas serão determinadas pelo Colégio e devem ser respeitadas por todos. Sobre as atividades, em
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cada data o Setor de Educação Física desenvolverá com os alunos atividades dirigidas e atividades livres
com o acompanhamento dos professores. A intenção é manter a segurança e a qualidade no atendimento
aos alunos.
Caso necessário, os pais ou responsáveis que quiserem retirar antecipadamente seus filhos deverão vir
buscá-los pessoalmente no Colégio e aguardar o aluno ser chamado. Em hipótese alguma será permitida
a saída de aluno sozinho antes das 16h15, independentemente do segmento em que estuda. Às 16h15
os alunos que estiverem na praça de esportes serão encaminhados para a frente do Colégio, para a
saída (onde aguardarão a chegada dos pais ou responsáveis).

SANÇÕES DISCIPLINARES
O Serviço de Orientação Disciplinar é o setor responsável pelo acompanhamento, verificação e
orientação aos alunos quanto à disciplina e atitudes adequadas, de acordo com o Regimento Escolar.
Cantina
A Cantina Pão de Queijo Sallum atende, nas dependências do colégio, nossos alunos e
colaboradores, ela atenderá os estudantes somente no horáro de início das aulas e intervalos.
Pensando na comodidade dos pais e dos alunos, a Cantina também disponibiliza fichas para compra
antecipada dos produtos. Elas poderão ser adquiridas através dos telefones (disponíveis abaixo)
conforme a necessidade.
Para outras informações, compra antecipada e consulta ao cardápio, entrar em contatodiretamente com
os responsáveis pela Cantina, através dos telefones: 16-33075453 e ou 16-997866144 (Whatsapp).

EVENTOS E FESTAS
É comum os alunos organizarem, durante o ano, festas, churrascos, viagens e eventos afins.
Queremos deixar claro que a escola não é responsável por eventos organizados por iniciativa dos
alunos. O Colégio não promove e nem incentiva essas festas, bem como não incentivamos a presença
de professores e colaboradores nas mesmas. A escola se responsabilizará apenas por eventos por ela
organizados. Neste caso, a família será previamente notificada. Nada temos contra festas, divertimentos
e lazer, desde que sejam saudáveis e responsáveis.
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ANIVERSÁRIOS
Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental
A comemoração do aniversário do aluno pode ocorrer na escola, na companhia de sua
professora e colegas de classe, durante o horário de lanche. Esse deve ser um momento simples e rico
em afeto, logo, sem filmagens, animações, objetos de decoração e outros que interfiram na dinâmica
do trabalho.
Como entendemos que esse tipo de acontecimento está relacionado ao vínculo da criança com
sua turma, não é permitida a presença de pais, parentes e amigos.
Importante:
Os aniversários podem ser comemorados na escola, no horário do lanche, desde que haja prévia
combinação com a professora da classe. Precisam ser simples e serão permitidos Kits individuais para
cada criança. Nesse dia, cada criança que tiver restrições alimentares deve trazer seu lanche. Não são
permitidos convites, saquinhos surpresa, lembranças ou presentes, nem a presença de familiares.



O aniversário deve ser comunicado à professora com antecedência, para que nosso

planejamento possa adequar-se ao evento.



Caso os pais queiram apenas distribuir convites de aniversário, para realizar a festa em outro

local (fora da escola), estes poderão ser distribuídos pelo(a) professor(a) somente quando todos os
alunos da turma forem convidados. Se desejar entregar para apenas alguns alunos da turma, isso deverá
ser feito pelo pai ou responsável do aniversariante, em separado, ou seja, nunca na frente da turma toda.

OBSERVAÇÕES
Em tempos de pandemia por COVID-19, seguir a organização e todos os protocolos de
segurança determinados pelos órgãos governamentais competentes e pelo Colégio;



Solicitamos que os alunos estejam no colégio 05 minutos antes do horário marcado para o início

das aulas.



Após o sinal, o aluno terá uma tolerância de 05 minutos para entrar em sala de aula. Vencido este

prazo, o aluno deverá dirigir-se à sala dos Inspetores de Alunos para justificar-se e solicitar autorização
por escrito para entrar na sala de aula.



Em horário regular de aula o aluno não poderá, em hipótese alguma, sair sozinho do Colégio. Ele

poderá sair SOMENTE ACOMPANHADO dos responsáveis legais ou por uma pessoa autorizada pelos
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mesmos. Esse procedimento visa mais segurança para Educação infantil a 3ª série EM). Pedimos a
compreensão dos senhores pais e alunos, para que esse procedimento, principalmente com os alunos
maiores, não seja um gerador de desconforto entre escola e família.



De acordo com o Artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com o Artigo 56, II do ECA,

excessos de faltas devem ser comunicados ao Conselho Tutelar.



Aluno com frequência inferior a 75%, independente do aproveitamento, é RETIDO. Atestado

médico justifica, mas não retira falta - estas poderão ser abonadas, mediante atividades compensatórias,
dependendo da enfermidade do aluno.



Os atestados médicos deverão ser entregues pelos pais, responsáveis e/ou alunos na

Secretaria do Colégio, onde serão protocolados.



Respeitar os sinais de entrada, saída para o intervalo, troca de aula e saída.



Procure evitar a saída durante as aulas para beber água e usar o banheiro, pois isto é algo que

deve ocorrer durante o horário de intervalo.



Dado o sinal para o intervalo, os alunos deverão descer para o pátio. Não poderão ficar nos andares

ou salas de aula. Se isso ocorrer, ou se o aluno não descer dentro do tempo estipulado para o fechamento
dos portões das escadas, será registrada a ocorrência na ficha do aluno e ele ficará na Coordenação
durante o intervalo.



Os alunos deverão procurar resolver os seus problemas com os professores em sala de aula, pois

durante o intervalo os mesmos não poderão realizar tal atendimento.



É expressamente proibido aos alunos a entrada na sala de professores e o uso dos

computadores da sala de professores e coordenação.



Usar com cuidado e responsabilidade os livros emprestados pela Biblioteca do Colégio e

procurar devolvê-los sempre dentro do prazo combinado.



O Colégio orienta os alunos a não portarem objetos de valor no ambiente escolar. Caso necessitem

desses, mantê-los sob sua guarda. Eles são de sua inteira responsabilidade e o Colégio não se
responsabiliza por danos, perdas ou extravios.



Os danos a objetos, móveis e instalações do Colégio, causados pelo aluno, deverão ser reparados.

O responsável pelo aluno, da Educação Infantil ao Ensino Médio, assumirá a responsabilidade pelos atos
e custos da reparação ou da reposição de materiais.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA 2022
O Calendário de Atividades será divulgado pelo Colégio no início de cada trimestre letivo.
1º Trimestre: 27/01/2022 a 06/05/2022
2º Trimestre: 09/05/2022 a 10/09/2022
3º Trimestre: 12/09/2022 a 20/12/2022

PROFESSORES CONSELHEIROS
Educação Infantil - Manhã
Série

Idade

Profa. Conselheira

Creche II-A

2 anos

Ana Dibo

Creche III-A

3 anos

Fabiana

Pré I-A

4 anos

Déborah

Pré I-B

4 anos

Thailine

Pré II-A

5 anos

Renata

Educação Infantil - Tarde
Série

Idade

Profa. Conselheira

Creche II-B

2 anos

Eliana

Creche III-B

3 anos

Fabiana

Pré I-B

4 anos

Déborah

Pré II-B

5 anos

Eva
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Ensino Fundamental Manhã
Série

Profa. Conselheira

1º ano A

Andréa Digiovani

1º ano B

Ana Paula

2º Ano A

Viviane Manoel

2º Ano B

Rita Marino

3º Ano A

Tatiana Dorneles

3º Ano B

Maria Angela

4º Ano A

Alessandra Prestridge

4º Ano B

Cristina Musetti

5º Ano A

Eliana

5º Ano B

Patricia Martinez

Ensino Fundamental Tarde
Série

Profa. Conselheira

1º ano C

Olívia

2º Ano C

Viviane Manoel

3º Ano C

Maria Ângela

4º Ano C

Luciana Pedrini

5º Ano C

Patrícia Melo
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Ensino Fundamental II
Série

Prof. Conselheiro

6º Ano A

Selma

6º Ano B

Vânia / Letícia

6º Ano C

Cláudia Affonso

7º Ano A

Iêda

7º Ano B

Ayrton

7º Ano C

Ronaldo

8º Ano A

Aline / Rosângela

8º Ano B

Paula / Renata S.

8º Ano C

Cláudia S. / Thiago

9º Ano A

Viviane C. / Keulle

9º Ano B

Suzete / Edílson
Ensino Médio

Série

Prof. Conselheiro

1º Série A

José Carlos / Giuliana

1º Série B

Rhalf / Daisy

2º Série A

Esther

2º Série B

Anderson

3º Série A

Ricardo / André

3º Série B

Mauro / Basílio

Contatos

No decorer do ano letivo enviaremos outras informações de acordo com as atividades.
Pedimos que acompanhem as orientações no Google Sala de Aula, além dos canais oficiais de
comunicação do Colégio:
Telefone: (16) 2107-5100
Facebook.com/lasallesaocarlos
Instagram: @lasallesaocarlos
E-mail: atendimento.saocarlos@lasalle.org.br
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