
 É com muita alegria que recebemos nossos alunos e familiares. Essas duas semanas iniciais 

demonstraram o quanto estamos animados e reabastecidos para um semestre de grandes 

realizações, relacionamento intenso e boa convivência em nosso ambiente escolar. Ficamos felizes 

com a presença de todos na Festa do Dia dos Pais e estamos preparando um momento especial 

para nosso Dia da Família. É momento de compartilharmos com os senhores o resumo das 

conquistas implementadas em nosso colégio, assim como as que já iniciaram e serão consolidadas 

ainda neste ano.

 O cuidado com a manutenção predial também é uma preocupação constante da gestão. 

Prezamos pelo cuidado com a infraestrutura e pela adequação dos espaços. Nesse sentido, durante 

o recesso, todas as quadras receberam pinturas novas, com material adequado. Posteriormente, 

faremos a pintura do pátio interno e da fachada da instituição, garantindo, assim, os cuidados com a 

visibilidade do colégio.

REVITALIZAÇÃO DA PINTURA: 

 O colégio conta com uma nova Supervisora Educativa, professora Naiara Clemente, 

responsável pela otimização dos processos e do alinhamento da relação ensino e aprendizagem 

que norteia toda a educação, da Infantil ao Ensino Médio. Contamos, também, com uma nova 

posição, Coordenador de Turno, assumida pelo Prof. Marcelo da Silva Nogueira, que atende aos 

estudantes do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, nas questões disciplinares, em parceria com 

a equipe do SOE (Serviço de Orientação Educacional). Ampliamos o Núcleo de Atendimento aos 

Estudantes com necessidades especiais, e, para isso, contamos agora com professora Raíza da Silva 

Morais, educadora de AEE (Atendimento Educacional Especializado), que passa a integrar o quadro 

do SOE. Contratamos, ainda, Alessandra Cristina de Souza, auxiliar de turno, para o apoio aos 

nossos estudantes da Coordenação do Ensino Fundamental I.  E estamos finalizando o processos 
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Prezados Pais e ou responsáveis,

Esperamos encontrá-los bem! 
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de contratação do Analista de Relacionamento, que terá a função de atender as demandas das 

famílias, auxiliando-as nas questões que envolvam o colégio, e do Coordenador Pedagógico do 

Ensino Médio, que atuará diretamente no segmento e otimizará os recursos já implantados. 

Destacamos, também, o investimento em formação continuada para todos os especialistas do 

colégio: formação em comunicação com as famílias e em atendimento a estudantes e suas 

especificidades. Isso tem se tornado uma realidade presente em nosso dia a dia.  Vale ressaltar que 

os auxiliares e as assistentes pedagógicos também passarão por treinamentos capazes de 

qualificá-los, ainda mais,  para suas atribuições do dia a dia.

 Com o objetivo de aprimorar o sistema de segurança da escola, e evitar a entrada de 

estranhos no recinto, o sistema implantado garante maior controle da presença dos alunos. Além 

disso, os responsáveis terão, em tempo real, as informações sobre entrada e saída de seus filhos do 

ambiente escolar. O processo de implementação está sendo finalizado com últimos cadastros dos 

responsáveis. Percebemos que, com esse recurso, e o ganho é de todos.  Reiteramos que o 

aplicativo será baixado no celular do responsável e diretamente ligado ao sistema, que enviará uma 

mensagem no celular, avisando quando o aluno passou pela catraca, se entrou na instituição ou se 

saiu dela.

IMPLEMENTAÇÃO DAS CATRACAS DE SEGURANÇA 

 Temos como premissa o entendimento de quanto o espaço físico favorece e catalisa novas 

aprendizagens. Por isso, temos avançado na instalação progressiva de aparelhos de ar 

condicionado em salas de aula e outros ambientes, promovendo, assim, conforto aos nossos 

alunos em dias mais quentes. O auditório principal passou por reparos, em que arrumamos as 

cadeiras, os carpetes e as fiações. No parque da Educação Infantil, trocamos parte da grama 

sintética, iniciamos o projeto de revitalização dos espaços, e estamos organizando as hortinhas, 

além de outros espaços para que nossas crianças tenham um ambiente capaz de ampliar seus 

processos de descoberta, socialização, movimento e aprendizagem. Reorganizamos, também, a 

sala de estudos para o Ensino Médio, e iniciamos a revitalização do Espaço Gourmet na Educação 

Infantil.

MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
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 Com uma nova campanha para fomentos dos alunos leitores, o espaço é acolhedor e 

climatizado.  Iniciamos o investimento na atualização do acervo, com aquisições periódicas de 

novas obras literárias, considerando as necessidades de todos os segmentos do colégio.

BIBLIOTECA

 Tendo em vista a característica específica dessa etapa decisiva na vida de nossos estudantes, 

contamos com a Orientadora Pedagógica professora Rachel Alves Machado. Ela iniciou o trabalho 

de suporte e acompanhamento dos nossos estudantes. Nesta semana foi disponibilizado, para 

todos os estudantes do 2º ao 3º ano, o acesso à plataforma do preparatório Aprova. Teremos, ainda, 

a Aplicação de Simulado externo, que proporcionará aos estudantes os resultados individuais, com 

a sinalização das competências e habilidades que precisam ser trabalhadas até o dia da prova do 

ENEM. 

ACOMPANHAMENTO AOS ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

 Semestre passado iniciamos a atividade voltada para a aproximação do estudante Lassalista 

com a direção da escola. Promovemos, para tanto, a criação de canal de diálogo aberto e 

responsável entre as partes. Já estamos organizando o próximo encontro. Queremos promover em 

nossos jovens o sentimento de pertencimento e corresponsabilidade pelos processos da nossa 

escola.

ENCONTRO COM A DIREÇÃO

FUTURAS IMPLEMENTAÇÕES

 Planejamento para a implementação em 2020 de um espaço de construção e aprendizagem 

significativa. Nele nossos estudantes serão protagonistas de novas ideias e criações, que permitirão 

o desenvolvimento de competências como criatividade, autonomia e empatia.

MAKER SPACE - LA SALLE
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 Preparar cidadãos do mundo, que respeitem a multiculturalidade, que compreendam o 

valor da cidadania planetária, preparados para viverem e conviverem em um mundo cada vez mais 

integrado. Diante desses desafios, daremos continuidade ao Programa Bilíngue, com implantação 

para o ano letivo de 2020. 

PROGRAMA BILÍNGUE

 Estamos em processo de alinhamentos que só são possíveis porque olhamos para nossas 

conquistas e experiências vividas. Nosso fundador é o nosso exemplo, caminhamos juntos e de 

formas diferentes, com o intuito de fortalecer ainda mais a nossa missão. São 300 anos jubilar de 

São João Batista de La Salle, "um coração, um compromisso, uma vida" de uma história que 

perpassa a nossa alegria e o nosso compromisso com a educação para a vida. Portanto, educar, é o 

nosso instrumento de salvação e preparação para nossas crianças e jovens, assim devemos formá-

los como cidadãos, cristãos comprometidos na construção de uma sociedade justa, igualitária e 

solidária.

 São João Batista La Salle nos guie e inspire na descoberta dos melhores caminhos a seguir 

em vista de realizarmos, de maneira eficaz, a missão que Ele nos confia. 

Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva.

Brasília, 15 de agosto de 2019.
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