
 

 

Esteio, 05 de agosto de 2022. 

Comunicado 102/2022. 

 Estimadas famílias do Colégio La Salle Esteio: 

 Conforme nosso calendário escolar, disponível no site do colégio, informamos que dia 13/08 

é sábado letivo. Para esta data, estamos preparando o nosso 2º Dia da Família: “Famílias 

fantásticas em ação: sábado esportivo”.  

 Neste dia, realizaremos uma “caminhada/bicicletada Lassalista”, orientada e guiada 

juntamente com a equipe e os professores. Nesse sentido, orientamos que fiquem à vontade para 

vestirem seu traje esportivo e trazerem suas bicicletas, patinetes e afins, se assim desejarem. 

Lembramos que os estudantes devem estar uniformizados.  

 Após a caminhada, retornaremos para o Colégio com o propósito de realizarmos um momento 

de reflexão e o campo estará aberto para que possam usufruir com os seus/as filhos/as. Portanto, 

se desejarem, tragam suas cadeiras e o seu chimarrão. 

 Gostaríamos de ressaltar a importância desse momento para todos nós (estudantes, 

pais/responsáveis, professores e colaboradores do Colégio La Salle Esteio), pois esse é um 

momento de integração entre a escola e as famílias. Dessa forma, é com muita alegria que 

esperamos por você neste dia muito especial. 

 Confira a programação abaixo:  

Horário Atividade Local 

8h40min Abertura dos portões para acesso das famílias 

que desejarem deixar algum pertence no 

Colégio (cadeiras, chimarrão). 

 

Acesso pelos dois portões: Rua La Salle e Av. Padre 

Claret (estacionamento do Ginásio).  

Obs.: conforme preferir. 

8h50min Ponto de concentração das famílias e 

estudantes com os professores 

titulares/regentes pré-caminhada/bicicletada 

Lassalista. 

Ed. Infantil: espaço da grama sintética da Ed. Infantil. 

 

Anos Iniciais: área coberta (em frente as suas salas de 

aula). 

• Turmas do 2º andar: nos espaços das suas filas. 

 

Anos Finais e Ensino Médio: pátio aberto (quadra 

esportiva). 

 9h Início da “caminhada/bicicletada Lassalista”. 

  

Saída da caminhada/bicicletada: Rua La Salle 

 

Horário previsto de retorno ao Colégio: 10h 

10h15min • Fala da Direção; 

• Momento de reflexão e integração entre 

as famílias. 

Área coberta 

10h40min Abertura do campo para as famílias que 

desejarem usufruir com os seus/as filhos/as. 

Campo 

11h30min Encerramento das atividades. - 

 

Importante: 

 Em caso de chuva, a atividade será transferida para o próximo sábado.  

 A cantina estará aberta. 

 Mantendo o carisma e a filosofia Lassalista e como uma forma de agradecer a bênção de nossas 

famílias, informamos que, caso sintam-se confortáveis em doar um litro de leite para as famílias 

mais necessitadas, o Sou Solidário estará distribuído pelo colégio em pontos de coleta 

estratégicos. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 


