
 
 

Comunicado 
Calendário: Maio, Junho, Julho e Agosto de 2019 

 

Senhores  Pais ou Responsáveis 
 

Segue abaixo o cronograma de atividades para os meses de maio, junho, julho e agosto de 2019, conforme já enviado 
no manual “Programação 2019” no início deste ano: 
 

-18/05 - Reunião com Pais 3º ano EF a 3ª série EM 
- 22 a 27/05 - Recuperação Trimestral (1º trimestre) 
-12/06 - Simulado Nacional COC (2) – para alunos do 5º ano EF a 2ª série EM (ver informações no manual da 
Programação 2019) 
- 20/06 - Corpus Christi – Feriado Nacional 
- 21/06 - Recesso Escolar 
 
Divulgaremos em breve um comunicado específico a respeito do encerramento do 1º semestre e início do 2º semestre 
letivo de 2019, envolvendo as atividades:  
 

- 15/06 - Festa Junina  
- 24/06 - Abertura da 62ª Olimpíada La Salle   
- 28/06 - Encerramento da 62ª Olimpíada La Salle 
- 01/07 - Início das Férias 
- 05/08 - Reinício das aulas 
 

 

Os alunos deverão fazer recuperação do 1º trimestre nas disciplinas em que obtiverem, no boletim, 
nota(s) abaixo da média 7,0 (sete)  

 

 
Segue abaixo o calendário das provas de recuperação do 1º Trimestre de 2019 

 
 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental  
 

Hora / Data 22/05 – 4ª-feira 23/05 – 5ª-feira 24/05 – 6ª-feira 27/05 – 2ª-feira 

14h – 15h Arte  Ed. Física  Português Geografia 

15h – 16h Redação Matemática Religião Geometria 

16h – 17h História Inglês   Filosofia Ciências 
 

1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio 
 

Hora / Data 22/05 – 4ª-feira 23/05 – 5ª-feira 24/05 – 6ª-feira 27/05 – 2ª-feira 

14h – 15h ------- Ed. Física Matemática História 

15h – 16h Português Redação Geografia Biologia 

16h – 17h Inglês Física Filosofia/Sociologia Química 
 
 

 

Observações: 

1- Os alunos da 1ª série EM deverão entregar os trabalhos de recuperação da disciplina “História da Arte” diretamente para 
a professora Keulle, na aula de Arte do dia 22/05/19. 

2- Os pais dos alunos que obtiveram média abaixo de 7,0 (sete) no 1º trimestre deverão ler e assinar a “Ficha de 

Avaliação Individual do Aluno” com os professores na reunião de Pais e Mestres (18/05) ou na Coordenação do 

Colégio. 

 
 

 

Os conteúdos a serem abordados nas provas de recuperação serão os referentes ao 1º trimestre e os mesmos 
podem ser acessados via internet no “aluno online”: 

- acesse o site do Colégio www.lasalle.edu.br/saocarlos  
- Vá em acesso restrito 

- Aluno online (login/senha) 
- Clique em: Início, educacional, materiais, arq. por disciplina 
- Clique no(s) arquivo(s) da(s) disciplina(s) que você ficou em Recuperação no 1º trimestre e faça o download. 

 

Obs.: É também nesse local que os professores sempre disponibilizarão os conteúdos de provas e atividades para nota. 
 

 
Atenciosamente, 
A Coordenação 

São Carlos, 15 de maio de 2019. 

http://www.lasalle.edu.br/saocarlos

