
 

 

                                                                                                                                                                                     

Caxias do Sul, 20 de novembro de 2020.  

Circular 26/20 

 

PREZADA COMUNIDADE EDUCATIVA DO LA SALLE CAXIAS!  

Ao nos aproximarmos do final do ano letivo, compartilhamos algumas datas e atividades que ocorrerão ao longo 

do próximo mês e ano letivo: 

 

CALENDÁRIO: 

Ultimo dia letivo de 2020: 17 de dezembro. 

Salientamos a importância da frequência escolar até o último dia letivo, visto a necessidade pedagógica que precisa 

ser  cumprida e o aproveitamento total do tempo, diante das questões atípicas que encontramos neste ano letivo.  

Cerimônia de Conclusão do EM: 17 de dezembro, às 19h30min. 

Celebração de encerramento do ciclo da Educ. Infantil: para as turmas do Pré II, dia 10 de dezembro, com 

horário informado via Classroom.  

Exames Finais: 18, 19 e 21 de dezembro (somente para aqueles alunos que não alcançaram média suficiente para 

ser aprovado). 

Início das atividades letivas em 2021: 17 de fevereiro (quarta-feira). 

Na lista de material, já consta o calendário de Reunião de Pais de cada turma.    

 

REMATRÍCULA: 

A rematrícula para o próximo ano letivo, é 100% online até o dia 11 de dezembro, pelo Portal do Aluno com os 

dados do responsável financeiro. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Escolar.  

 

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS: 

Neste ano, embora não possamos celebrar a Festa da Família na escola, diante das restrições sociais, estamos 

convidando nossa Comunidade Educativa para celebrar em comunhão, a Missa de Ação de Graças, dia 25 de 

novembro, às 20h, pela página do YouTube do La Salle Caxias.    

 

NATAL SOLIDÁRIO: 

Como forma concreta para viver e celebrar o espírito natalino, dia 03 de dezembro, estaremos promovendo a 

campanha do NATAL SOLIDÁRIO. 

Em formato DRIVE THRU, estaremos com uma estrutura em frente ao Colégio para receber alimentos não 

perecíveis, roupas e materiais de higiene que serão doados para o Projeto Mão Amiga.  

Horário: 07h às 17h30min.   

 

CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO: 

Dia 17.12, às 19h30min. no Colégio La Salle Caxias, seguindo os Protocolos do COE-E- Local e aprovação do 

evento, pelos órgãos competentes. 

 

LISTA DE MATERIAL 2021: 

A lista de material para o próximo ano letivo, já se encontra no site da escola. 

Acesse a página do La Salle Caxias, clique em “Alunos” e escolha a opção “Lista de materiais 2021”. 

 

ATUALIZAÇÃO DA LISTA DOS ALUNOS PRESENCIAS: 

Considerando a estabilidade da entrada de alunos novos para o ensino presencial, informamos que, a próxima 

semana, entre os dias 23 a 26 de novembro (segunda a quinta-feira) será a última possibilidade para manifestação 

de interesse. Depois de confirmado os nomes, esta será a lista oficial a ser mantida até o dia 17 de dezembro. Caso 

tenham alguma dúvida, enviar e-mail para: secretaria.caxias@lasalle.org.br  
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EXAMES FINAIS: 

Ao encerrar os processos avaliativos do III trimestre, o aluno que não alcançou a média necessária para a sua 

aprovação, deverá realizar o Exame Final dos respectivos componentes, nas seguintes datas: 

 

Ensino fundamental I: 

3º e 4º ano 

 
5º ano: 

 
Ensino Fundamental II: 

6º ao 9º ano 

 
Ensino Médio: 

1ª e 2ª série 

 
 

 

 



 

 

3ª Série: 

 
*Terceira Série terá antecipação do calendário do Exame Final, visto a Cerimônia de Conclusão do EM. 

*As Habilidades que serão cobradas no Exame Final, estarão disponíveis no Mural Classroom da Professora 

Conselheira (5º ao EM) ou da Professora Titular (Ensino Fundamental I).  

 

PARA REFLETIR:  

“Celebrar o Natal é fazer como José: levantar-se para realizar aquilo que Deus quer, mesmo se não é segundo os 

nossos planos. Natal é preferir a voz silenciosa de Deus aos rumores do consumismo. Se soubermos estar em 

silêncio diante do presépio, Natal será também para nós uma surpresa, não uma coisa já vista. Estar em silêncio 

diante do presépio: este é o convite, para o Natal. Tire um pouco de tempo, vá diante do presépio e fique em 

silêncio. E ouvirás, verás a surpresa. [...] Bem, será Natal se, como José, dermos espaço ao silêncio; se, como 

Maria, dissermos “eis-me aqui” a Deus; se, como Jesus, formos próximos a quem está sozinho; se, como os 

pastores, sairmos dos nossos recintos para estar com Jesus. Será Natal se encontrarmos a luz na pobre gruta de 

Belém. Não será Natal se procurarmos o brilho cintilante do mundo, se nos enchermos de presentes, almoços e 

jantares, mas não ajudarmos pelo menos um pobre que se assemelha a Deus, porque no Natal Deus veio pobre”. 

(Catequese do Papa Francisco, Vaticano, 19 de dezembro de 2018) 

 

Att.,  

A Direção. 


