
 
 

Comunicado 16/2021. 

Esteio, 11 de fevereiro de 2021. 

Estimada Comunidade Lassalista de Esteio! 

 

Encaminhamos neste comunicado as principais orientações pautadas na 

reunião de pais no dia de hoje, 11/02/2021 (quinta-feira).  

1) Cronograma das próximas atividades: 

Data Atividade 

17/02/2021 

(quarta-feira) 

Inicio do ano letivo. 

17, 18 e 19/02/2021 

(quarta, quinta e sexta-

feira) 

As aulas acontecem para todos/as os/as alunos/as de 

forma remota. 

A proposta do início de forma remota é apresentar aos 

alunos o planejamento das aulas e orientá-los/as 

quanto ao ensino remoto e presencial. 

22/02/2021 

(segunda-feira) 

Início das aulas presenciais e remotas simultâneas. 

As turmas em que o número de alunos optantes pelo 

ensino presencial for maior que a capacidade física de 

acolhimento aos alunos (respeitando os protocolos de 

segurança) terá escalonamento semanal. 

 

2) Orientações sobre a entrada no Colégio: 

Nível de Ensino Horário Acesso 

Ed. Infantil e 1º ano do 

Ensino Fundamental. 

Entrada: 13h às 

13h30min 

Saída: 17h15min às 18h 

Av. Padre Claret 

2º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. 

Entrada: 13h às 

13h30min 

Saída: 17h15min às 18h 

 

Rua La Salle 

Os pais que tem filhos 

na Ed. Infantil e anos 

iniciais, a entrada pode 

ocorrer pela Av. Padre 

Claret.  

6º ao 9º ano do Ensino Entrada: 7h10min às Rua La Salle 



 
 

Fundamental. 7h30min 

Saída: 11h45min às 12h 

Ensino Médio  Rua La Salle 

 

Ao entrar no Colégio será aferida a temperatura do/a aluno/a e 

preenchido um questionário sobre a situação de saúde. Os/as alunos/as que 

apresentarem qualquer sintoma, não terão a entrada permitida no Colégio.  

3) Indicações de Cuidados 

Todos os protocolos de segurança devem ser rigorosamente seguidos.   

Materiais que devem acompanhar o aluno: 

 Máscara extra e uma "sacolinha” para guardar corretamente a máscara 

que já foi utilizada.  

 Garrafa de água. (os bebedouros estão bloqueados).  

 Lanche. 

 Material de uso pessoal e escolar, lembrando que não pode haver 

compartilhamento de lanche e materiais. 

 Verificar a cartilha encaminhada com esse e-mail. 

 

4) Orientações específicas: 

Considerando as especificidades de cada nível de ensino 

disponibilizamos no Classroom uma sala de aula com o nome “Coordenação 

Pedagógica”. Para esse acesso, utilizar o e-mail institucional 

@soulasalle.com.br e a senha cadastrada.  

Caso não se lembre da senha entrar em contato por esse whatsapp: 

51998879948 (De segunda a sexta-feira das 7h30min às 11h30min e 

das13h30min às 17h). 

Nesse canal de comunicação, há mais informações sobre a reunião, 

como também serão disponibilizadas informações importantes de comunicação 

entre a família e escola.  

Atenciosamente,  

Equipe Diretiva.  


