
 

 

Caxias do Sul, 08 de junho de 2021. 

Prezadas, Famílias do La Salle Caxias! 

Seguem algumas orientações da nossa rotina pedagógica:  

SÀBADO LETIVO – SEMANA JUNINA: 

Conforme previsto no Calendário Escolar, dia 19 de junho, será sábado letivo, manhã e tarde, também voltado às 

comemorações juninas. 

No entanto, considerando o período pandêmico em que ainda nos encontramos, este evento foi redimensionado ao 

cenário em que estamos enfrentando e às restrições exigidas. 

Assim, nossa tradicional Festa Junina não será aberta ao público e, sim, comemorada internamente. Cada 

professora está programando com suas respectivas turmas outras ações e formas de celebrar este momento, a 

ocorrer num horário específico, entre os dias 14 a 19 de junho.   

Com isso, no   sábado (19), teremos aula normalmente (trazer material do horário de 6ª feira – substituição do 

feriado-ponte do dia 04.06) e, como uma das formas de celebrar este momento, a escola presenteará seus alunos 

com um kit individual de lanche com comidas típicas de festa junina.  

Portanto, considerando que o evento junino não será restrito ao dia 19, em tempo oportuno, as professoras 

informarão, via agenda ou no mural do Classroom, o dia em que a turma terá um horário especial para celebrar São 

João, a fim de que possam vir trajados, neste dia e, também, no dia 19 de junho, sábado, no encerramento dos 

festejos juninos. 

Agradecemos a atenção e compressão das famílias e contamos com a presencialidade e assiduidade de todos os 

alunos no sábado letivo, a fim de que possamos continuar avançando no nosso planejamento pedagógico, diante 

das interferências na vida escolar, oriundas da pandemia. 

ENTREGA DE BOLETIM e PARECERES DESCRITIVOS – Ensino Fundamental e Ensino Médio: 

Para as turmas do 3º ano do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio, os boletins já estão disponíveis para serem 

acessados de forma virtual, desde o dia 28 de maio, conforme divulgado na circular anterior.  

Para as famílias de alunos novos que necessitam de orientação para acessar o boletim, cliquem no link abaixo e 

siga as instruções: 

https://drive.google.com/file/d/1ooLra8NLrGMd7QmALzaaglRa9GqLkSme/view 

 

Para as turmas do 1º e 2º ano, o Parecer Descritivo foi postado na página do Classroom ou entregue pessoalmente, 

conforme comunicado da professora regular.  

 

ENTREGA DE MATERIAL DE ALUNOS NA RECEPÇÃO DA ESCOLA: 

Conforme nossa prática habitual, todo e qualquer material que o aluno usa no período escolar, deve ser trazido pelo 

próprio aluno, inclusive o seu lanche. 

Em tempos de pandemia, mais do que nunca, essa regra precisa ser rigorosamente cumprida, a fim de que o 

material de uso particular, não seja passado por inúmeras mãos, até o seu destino final.   

Assim, informamos que materiais de uso particular dos alunos, não serão recebidos, com o intuito de preservarmos 

a segurança dos alunos/famílias e dos nossos colaboradores.  

Aproveitamos, também, para relembrar que os nossos bebedouros foram readaptados e não é possível tomar a 

água, diretamente do bebedouro. Foi implantado um sistema em que só é possível encher a garrafa d’água. 

Portanto, cada aluno deve estar portando a sua garrafa, evitando o esquecimento que tem sido recorrente, no último 

mês.   

Att., SSE 

https://drive.google.com/file/d/1ooLra8NLrGMd7QmALzaaglRa9GqLkSme/view

