
 
 

Caxias do Sul, 13 de maio de 2021. 
Circular 07/2021. 
 
Prezados Familiares e Alunos do Colégio La Salle Caxias 
Desejamos encontrá-los bem e com saúde! 
Abaixo, algumas orientações relativas ao calendário do mês de maio: 
 
ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE – Ensino Fundamental e Ensino Médio: 
Dia 21 de maio, sexta-feira, encerra-se o I Trimestre.  
Nesta data, a Escola fechará as notas e o trimestre será oficialmente encerrado, para as turmas do 
Fundamental e Médio.  
Alunos que, porventura, ainda têm alguma pendência de atividades avaliativas, devem postá-las até 14 de 
maio (sexta-feira).  
SÁBADO LETIVO – Educação Infantil / Ensino Fundamental / Ensino Médio: 
Dia 22 de maio, sábado, teremos aula normalmente, conforme previsto no Calendário Escolar.  
Pedimos que famílias/alunos tenham especial atenção ao cumprimento da PRESENÇA, conforme 
escalonamento, visto que, este dia, será considerado dia letivo, normal.  
Diante de tantas excepcionalidades vividas no contexto escolar nos últimos meses, os alunos precisam estar 
engajados em todas as atividades a fim de alcançarmos êxito no nosso planejamento e superarmos questões 
ainda a serem desenvolvidas.  
A aula deste sábado será relativa ao horário de 2ª FEIRA. Ou seja, os alunos devem trazer para a escola, os 
materiais relativos ao horário da 2ª feira. 
Manhã – Fundamental II e Ensino Médio 
Tarde – Educação Infantil e Fundamental I 
 
IMPORTANTE: neste dia letivo não será ofertado atividades do Turno Integral/Complementar. 
  
ENTREGA DE RESULTADOS/BOLETIM – Ensino Fundamental -  Ensino Médio  
Seguem as orientações para a entrega dos resultados do I Trimestre: 
Ensino Fundamental I –  
- 1° e 2º ano EFI: A entrega dos Pareceres será postado na página do Classroom até o dia 07 de junho. 
- Em alguns casos, as famílias serão convocadas para receber presencialmente e dialogar com a professora e 
equipe pedagógica, particularidades relativas ao desenvolvimento pedagógico do aluno.  
- 3º ao 4º ano: O Boletim Escolar poderá ser acessado na página do PORTAL DO ALUNO a partir do dia 28 de 
maio. 
- Da mesma forma, dependendo da necessidade, as famílias serão convocadas para receber o Boletim Escolar 
de forma presencial a fim de dialogar com a professora e equipe pedagógica, as particularidades relativas ao 
desenvolvimento pedagógico do aluno. 
5º ao Ensino Médio: 
O Boletim Escolar estará disponível no Sistema GVcollege a partir do dia 28 de maio.  
No dia 29.05 (sábado) a Escola fará convocação de algumas famílias específicas, para receber o Boletim de 
forma presencial, tendo a oportunidade de dialogar com os professores sobre o andamento pedagógico do seu 
filho. 
As famílias que serão convocadas ao encontro presencial, deverão aguardar comunicado próprio, com mais 
detalhes dessa atividade.  
 
COMO ACESSAR O BOLETIM ESCOLAR: 
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 
 

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


 
ENTARDECER LA SALLE: 

As famílias da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais que buscam maior flexibilidade em 
relação ao horário de saída das crianças, no turno vespertino, voltamos a oferecer a opção do serviço do 
Entardecer no La Salle com atividades lúdicas e recreativas. Considerando que o horário limite para a retirada 
dos filhos é até às 18h e, por questões diversas, algumas famílias possam encontrar dificuldade de atender 
este horário, poderão matricular os filhos nas atividades do Entardecer.  
Inscrição: Na Secretaria Escolar.   
 
SEMANA DE LA SALLE - PEDÁGIO SOLIDÁRIO: 
Nesta semana, a Escola festejou seu Padroeiro – São João Batista de La Salle (1651 – 1719). 
Entre tantas atividades preparadas pelos professores e pelo Serviço de Pastoral, estamos com a campanha do 
Pedágio Solidário, como forma concreta de vivermos o carisma deixado por La Salle  
As doações (alimento – roupa) devem ser entregues na recepção da escola. Mobilizem suas famílias e amigos e 
vamos exercitar a generosidade ao próximo, tão difundida pelo nosso fundador. Contamos imensamente com 
o engajamento de toda a nossa comunidade que sempre, generosamente, colabora e vive o carisma lassalista.  
Confira no link, a obra social atendida nesta campanha: https://youtu.be/xfsuAlk2TkM. 
 
ORAÇÃO DA FAMÍLIA 

 
Ó Deus, Pai de bondade, abençoai a nossa família, a nossa casa, também nossos projetos de vida e esperança. 
Dai-nos a coragem necessária para enfrentarmos as dificuldades que se apresentam no nosso cotidiano 
familiar. Concedei-nos, sobretudo, que sejamos sempre mais unidos pela compreensão, respeito e amor. Isto 
Vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 
 

Att., Gleison Olivo 
Supervisor Educativo 

 
 

https://youtu.be/xfsuAlk2TkM

