
 

                                                                                                            Caxias do Sul, 10 de novembro de 2020.  
 

Circular 24/20 
 

NOVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA 2021 
- MUDANÇA DA MATRIZ CURRICULAR -  

 
Prezada comunidade educativa do La Salle Caxias!  
Diante das mudanças e transformações ocorridas no ano letivo de 2020, como também, no cenário das políticas 
educacionais, em especial a partir da BNCC, o Colégio La Salle Caxias, vem afirmar o seu compromisso de 
promover respostas de vanguarda a estes novos tempos.   
Comprometido e atento a estas novas dimensões, a partir do próximo ano letivo, nossa Instituição oferecerá à 
sua comunidade educativa alguns diferenciais na sua proposta pedagógica. 
  
1) EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL I - II (1º ao 9º ANO):  
Programa Bilíngue - “We are La Salle”  
Com um Programa Bilíngue próprio da Rede La Salle e alinhado aos princípios da proposta educativa lassalista, 
a partir do próximo ano letivo, os respectivos níveis de ensino, receberão a ampliação da carga-horária do 
componente curricular de língua inglesa (3 períodos semanais) visando aprimorar a habilidade na fluência do 
inglês (ouvir, falar, ler e escrever), disposta dentro da Grade Curricular.  

 

2) ENSINO FUNDAMENTAL II (6º ao 9º ANO):  
Ampliação da Carga-Horária na Matriz Curricular  
Em vista da implantação do Programa Bilíngue, como também, das novas necessidades pedagógicas, as turmas 
do Ensino Fundamental II também serão contempladas com o aumento da carga-horária semanal a partir do 
próximo ano letivo, avançando das mil horas (1000) já existentes, para mil e oitenta (1080) horas anuais, ficando 
assim estabelecido o novo horário para o próximo ano letivo:   

Dias   Horários  
2ª e 3ª feira 7:20 às 12:40 (6 períodos) 

4ª, 5ª e 6ª feira 7:20 às 11:50 (5 períodos) 
  
3) ENSINO MÉDIO:  
Ampliação da Carga-Horária na Matriz Curricular  
Considerando as novas políticas educacionais para o Ensino Médio, propostas pelo MEC, como também, a 
necessidade de um tempo maior para retomar e aprofundar competências e habilidades de aprendizagem 
próprias do EM,  será ofertado aos alunos a partir do próximo ano letivo a ampliação da carga-
horária, alterando de mil (1000) horas para mil e duzentas (1200) horas anuais. Ou seja, serão ofertados seis (6) 
períodos-aulas de 50 minutos diários.   
Dessa forma, assim fica estabelecido a nova dinâmica de horários para 2021:  

Dias   Horário  
2ª a 6ª feira 7:20 às 12:40 (6 períodos) 

  

4) PROGRAMA - GESTÃO DA APRENDIZAGEM:  
A fim de dar uma atenção qualificada na transição do ano letivo de 2020-2021, por conta das particularidades 
vividas no presente ano letivo, está sendo criado o programa: “Gestão da Aprendizagem”. Tal programa, visa 
atender as particularidades pedagógicas das turmas e/ou alunos que a escola julgar não ter atingido de forma 
satisfatória, frente ao término deste letivo atípico e que funcionará paralelo ao próximo ano letivo.  
Em tempo oportuno, em 2021, serão apresentadas as ações deste programa para as séries/famílias em que a 
escola julgar necessário. 
 
5) MAIORES INFORMAÇÕES: 
Em caso de dúvidas e/ou necessidade de atendimento, enviar e-mail para suporte.caxias@lasalle.org.br ou ligar 
diretamente na escola.  
 

Fraternalmente,  
Supervisão Educativa 
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