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95 ANOS DE EXISTÊNCIA DO COLÉGIO DIOCESANO 

 

O Colégio Diocesano começou em uma majestosa mansão que era 

propriedade do Major José Inácio de Camargo Penteado e que foi adquirida pela 

mitra diocesana (Igreja Católica em São Carlos). 

Em 07 de março de 1923, o casarão passou a ter, nas suas dependências, 

uma escola primária. Em 1925, a Mitra Diocesana de São Carlos construiu uma ala 

com mais salas de aula e, com isso, a escola primária se transformou em ginásio e 

internato. Em 1953, iniciou-se o Curso Colegial e o Internato foi fechado.  

Com poucos alunos, o bispo D. Ruy Serra buscou uma congregação religiosa com o carisma voltado à 

educação.  Os Irmãos das Escolas Cristãs aceitaram o pedido fundando, no ano 1956, a Comunidade 

Religiosa Lassalista na cidade de São Carlos-SP.    

Em 11 de março de 1957, iniciou-se o 1º ano letivo deste Colégio sob a direção dos Irmãos Lassalistas, 

e o nome do Colégio passou de “Colégio Diocesano” para “Centro Educacional Diocesano La Salle”. A presença 

dos Irmãos Lassalistas representou uma revolução para esta escola. A partir de 1957, iniciaram-se várias obras 

de reforma e construção no Colégio, como o calçamento do pátio, a construção do campo de futebol, da piscina 

e de duas quadras. Além da reforma da parte física, na parte pedagógica os Irmãos Lassalistas praticavam o 

que havia de mais moderno e eficaz para a época, buscando sempre a excelência educativa. Diante desta 

realidade, cada vez aumentava mais a procura por vagas no Colégio. Sendo assim, os Irmãos decidiram 

construir um novo prédio, que hoje situa-se majestosamente sobre a Av. José Pereira Lopes.   

No ano de 1964, foi criado o curso de Técnico em Contabilidade, o primeiro curso para moças e 

rapazes, pois até então, no Colégio, estudavam somente rapazes.  

No decorrer dos anos, passaram pelo Colégio vários diretores, irmãos e leigos, que souberam dar 

continuidade à obra iniciada pelos primeiros irmãos, mantendo sempre a qualidade no atendimento aos alunos 

e às famílias e prezando pela formação dos colaboradores do Colégio.   

Em 2011, em Assembléia, 40 Irmãos representantes da Província de São Paulo, de Porto Alegre e da 

Delegação do Chile, decidiram pela criação da nova Província La Salle Brasil-Chile, que passou a funcionar 

no dia 01 de janeiro de 2012, com a sua sede em São Paulo.  Então, o nome oficial do colégio teve nova 

mudança, passando para “COLÉGIO DIOCESANO LA SALLE SÃO CARLOS” e a escola passou a pertencer 

à Província La Salle Brasil-Chile.  

Atualmente, a escola oferece os cursos: Educação Infantil, com programa 

bilíngue; Ensino Fundamental; Ensino Médio e, a partir de 2018, também passou 

a sediar um dos polos da Unilasalle, no formato EAD, oferecendo cursos de 

graduação e pós-graduação em várias áreas.  

O desenvolvimento integral do educando condiciona toda a vida da Escola 

Lassalista: as relações humanas, a escolha e o tratamento dos conteúdos das 

disciplinas escolares, a metodologia a ser utilizada no processo de ensino-

aprendizagem, as atividades esportivas, artísticas, sociais, religiosas, solidárias, de pastoral, Olimpíadas (de 

Ciências, Matemática, Física...) e todo o ambiente educativo. A Escola Lassalista visa, sobretudo, a formar 

cidadãos participativos capazes de uma vivência ética e fraterna, numa sociedade plena de incertezas. 

Em 2018 comemoramos 95 anos do Colégio Diocesano La Salle São Carlos, 62 anos da chegada dos 

Irmãos Lassalistas em São Carlos e 61 anos dos Irmãos Lassalistas na Direção do Colégio, o que é motivo de 

muito orgulho e alegria para todos nós.  

Parabéns Irmãos Lassalistas, alunos, professores, colaboradores, pais e todos os que fazem parte desta 

comunidade!  Parabéns Colégio Diocesano La Salle São Carlos pelo seu aniversário! 
 

Irmãos pertencentes à Comunidade Lassalista de São Carlos em 2018 
 

Moysés Romero Borges Oliveira – Diretor da Comunidade e do Colégio 

Leonardo Ortiz Bravo – Responsável pelo Setor de Marketing do Colégio 

José Ribamar dos Santos Silva – Apoio Técnico Pedagógico 

Samuel Castro – Inspetor de Alunos  
 

 


