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Educação Infantil a 3ª série do Ensino Médio 
 

São Carlos, 04 de junho de 2019. 

 

Senhores Pais, Responsáveis e Colaboradores  

Seguem abaixo informações sobre duas atividades importantes que ocorrerão no mês de 

junho: 

Festa Junina e 62ª Olimpíada La Salle.  

  

I- FESTA JUNINA 2019 

 

É tempo de Festa! 

  

Nossa Festa Junina está chegando e os preparativos já começaram.  

Estaremos todos juntos festejando no dia 15/06 (sábado), a partir das 11h, no Banana Hall / 

Rodovia Washington Luiz, Km (234 sentido Araraquara)  

Informamos aos pais que confirmaram a presença de seus(as) filhos(as) na Dança e/ou 

Quadrilha que SEUS PARES foram formados.  

Em anexo, segue o convite exclusivo do aluno (Ed. Infantil a 3ª série EM). O mesmo é 

indispensável, intransferível e deverá ser apresentado na entrada do evento pelo aluno, 

independente da série que estuda. 

Contamos com a presença de todos neste evento tradicional que integra aluno, família e 

escola. 

CRONOGRAMA DAS DANÇAS E QUADRILHAS 

 

Horário Atividade Turmas Traje 

11h30 Quadrilha Pré II  A e B – Turmas Manhã e Tarde Caipira 

12h Dança “Pula 

Pipoquinha”  

Creche III - A  e Pré I - A - Turmas da 

Manhã 

Caipira 

12h30 Quadrilha Country / 

Rock  

3os, 4os  e 5os  anos  A e B - Turmas da 

Manhã 

Rock ou 

Cowboy  

13h Dança “Upa 

Cavalinho” 

Creche III - B e Pré I - B - Turmas da 

Tarde 

Country  

13h30 Quadrilha  1o ano B e 2o ano C   - Turmas da Tarde Caipira  

114h às 15h Dupla Sertaneja   

15h Grupo de Dança  Alunos da aula de dança Street Dance  

15h30 Quadrilha  1º ano A, 2º ano A e 2º ano B – Turmas 

da Manhã  

Caipira  

16h Quadrilha  

Country  

3º, 4º e 5º ano C – Turmas da Tarde  Country  

16h30 Quadrilha 6º ano EF a 3ª série Ens. Médio 

(Tarefa da Olimpíada) 

Caipira ou 

Country 

17h Dupla Sertaneja   

 

Desde já, agradecemos o incentivo e a colaboração dos senhores pais e responsáveis. 



 

II - 62ª OLIMPÍADA LA SALLE  
  

O Colégio Diocesano La Salle convida a todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio para participarem da 62ª Olimpíada La Salle, que acontecerá na 

semana de 24 a 28/06/19.  

Serão cinco dias de atividades esportivas, culturais e assistenciais, onde os alunos terão a oportunidade 

ímpar de demonstrar seu talento em grupo ou individualmente. 

Todas as atividades serão realizadas na Praça de Esportes do Colégio, inclusive a abertura e o 

encerramento, com a participação dos alunos, professores e colaboradores. 

 Os alunos da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental I desenvolverão suas atividades 

dentro do seu próprio período de aula, ou seja, manhã ou tarde. 

 Os alunos do 4º ano EF a 3ª série EM desenvolverão suas atividades nos dois períodos, ou seja, 

manhã e tarde (consulte a tabela de atividades no site do Colégio).  

Contamos com a participação dos pais e responsáveis na abertura e encerramento deste grande evento. 

Segue abaixo a programação da semana:  
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

24/06 

 

7h10/ 7h20 

Chegada dos alunos no Colégio. Os alunos irão para as salas de aula, onde será 

efetuada a chamada que valerá como frequência para todas as aulas do dia. 

 

 - Abertura da 62ª Olimpíada La Salle – para todos os alunos da Ed. Infantil a 

3ª série EM (tanto para os que estudam regularmente no período da manhã, 

quanto para os que estudam regularmente no período da tarde). Os pais que 

desejarem, poderão assistir à abertura da Olimpíada. Posteriormente, 

informaremos o horário da Abertura da 62ª Olimpíada La Salle. 

- Atividades esportivas (conferir tabela que será disponibilizada no site do 

Colégio e/ou com o Setor de Ed. Física).  

Obs: Nesta data NÃO haverá atividade à tarde para os alunos da Ed. Infantil 

ao 3º ano do Ens. Fundamental, pois todos cumprirão o seu horário pela manhã. 

14h Início das atividades esportivas para alunos do 4º ano EF a 3ª série EM 

25/06 

 a 

27/06 

 

Manhã e Tarde 

- Atividades esportivas 

- Atividades filantrópicas 

- Atividades culturais 

Atenção: Os alunos do 4º ano EF a 3ª série EM participarão dos jogos nos 

períodos da manhã e da tarde. Consulte a tabela de atividades no site do Colégio. 

28/06 

7h10 / 7h20 

Chegada dos alunos no Colégio 

OBS: Neste dia, os alunos do período da tarde deverão comparecer no 

período da manhã e não haverá nenhuma atividade no período da tarde.  

7h30 às 12h 

- Atividades das Olimpíadas 

- Encerramento da 62ª Olimpíada La Salle com alunos da Ed. Infantil a 3ª série 

EM. Os pais que desejarem poderão assistir ao encerramento da 

Olimpíada. Posteriormente, informaremos o horário de Encerramento da 

62ª Olimpíada La Salle. 
 

Para outras informações, consulte o site do Colégio www.lasalle.edu.br/saocarlos  

Visite também o nosso facebook:  www.facebook.com/lasallesaocarlos   e  Instagram: lasallesaocarlos 

OBERVAÇÕES:  

- No período de 24 a 28/06, os alunos irão para as salas na 1ª aula, onde será efetuada a chamada que 

valerá como frequência para todas as aulas do dia. 

- Nos dias 24, 25, 26 e 27/06, as equipes classificadas para as finais em cada modalidade esportiva talvez 

ultrapassem o horário normal de saída para o final dos jogos. 

- A classe CAMPEÃ GERAL será premiada com um CHURRASCO DE CONFRATERNIZAÇÃO. 

 

CANTINA LA SALLE: durante a semana das Olimpíadas, além dos produtos oferecidos normalmente, a 

Cantina oferecerá também almoço nos dias 24, 25, 26 e 27/06 (2ª, 3ª, 4ª e 5ª-feira, respectivamente). Será 

no sistema “Prato Feito”, com valor de R$12,00 (doze reais) o prato. O cardápio está à disposição na Cantina.   

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos
http://www.facebook.com/lasallesaocarlos


 
 

 

FÉRIAS 

 

- Início das férias: 01 de julho (segunda-feira)  

- Retorno às aulas: 05 de agosto (segunda-feira) – horário normal  

  

 
AGRADECIMENTO 

 

Nossos objetivos sempre serão oferecer o melhor serviço aos nossos clientes, com foco 

constante na busca de excelência em nossa prestação de serviço e neste 1° semestre de 2019 

tivemos grandes desafios e conquistas, como:  

  

1)     Implantação do Programa Bilingue no Ensino Fundamental I; 

2)     Aumento de alunos aprovados nos vestibulares; 

3)     Estudos e investimentos para modernização da infraestrutura do Colégio; 

4)     Investimentos na formação continuada dos Professores e Colaboradores; 

5)     Investimentos em Recursos Tecnológicos;  

6)     Reestruturação dos laboratórios de Biologia e Física.  

  

Continuemos no 2º semestre construindo juntos esse novo momento educativo, 

contando sempre com a parceria escola-família, com a acolhida calorosa e a formação humana 

e cristã, características básicas da Educação Lassalista. 

  

O Colégio Diocesano La Salle, por meio de sua Equipe Diretiva, vem manifestar 

profundo agradecimento aos pais, alunos e colaboradores pela compreensão, carinho, 

colaboração, parceria e por terem acreditado em nossa proposta educativa. Desejamos a todos 

boas e abençoadas férias! 

  

Viva JESUS em nossos corações! Para sempre! 

  

 Saudações Fraternas, 

A Direção 

 


