
                                                                                                        
Prezados Pais/ Responsáveis, 

 

Iniciamos mais um ano letivo, fortalecidos nas intenções e ações  de oferecer aos seus filhos, nossos 

estudantes, uma educação de qualidade, que inspire, sensibilize e transforme.  Faz parte da filosofia lassalista 

proporcionar um ambiente de ensino e aprendizagem que desenvolva os educandos em todas as suas 

dimensões, para que possam responder com excelência aos desafios que lhes são propostos. Acreditamos que 

precisamos educar nossas crianças, adolescentes e jovens para que sejam propositivos, criativos, éticos, 

inovadores, empreendedores, empáticos, resilientes e críticos. 

Este ano, com o encaminhamento do Diretor Alvaro Wermann e da Supervisora Pedagógica  Juraci 

Casagrande ao Colégio La Salle/São Carlos, a continuidade da Proposta Educativa é acolhida  pela Equipe 

Pedagógica/Administrativa, assim constituída: 

 

Equipe Diretiva, Pedagógica e Administrativa 
EQUIPE DIRETIVA, PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

DIRETOR Ir. André Müller 
VICE-DIRETOR Ir. Vicente Fialho 
SUPERV.ADMINISTRATIVA Aparecida Maria Da Graça 
SUPERV. PEDAGÓGICA Eliane E.E. Reichel 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA AUX. COORD. PEDAGÓGICA 

EDUCAÇÃO INFANTIL Rosangela F. A. Schio 
Matutino: Karine Sementino  

Vespertino: Luciane Zagonel 

SÉRIES INICIAIS (FUND I) Anna Luiza  S. Sampaio Ivone B.de J. Lunkes 

SÉRIES FINAIS (FUND II) - E.MÉDIO Josiane C. Protti Mayara M. R.Martins 

Para melhor organização da escola, atendimento aos estudantes e pais, solicita-se o agendamento de horário 

quando necessitar conversar com o profissional da Equipe Educativa. 
 

 

 

1.Horário de aulas 2020: 7h40min às 12h - 13h35min às 18h. 

HORÁRIO DE AULAS E  PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NO COLÉGIO 

ÍNÍCIO TÉRMINO ATENDIMENTO DOS MONITORES 

7h40min 12h monitoria disponível  às 7h20min   e  das 12h às 12h15. 

13h35min 18h monitoria disponível  às 13h20min e  das 18h às 18h15min. 

      Os horários de entrada, saída e de treinamentos esportivos devem ser respeitados para contribuir com a 

segurança e o bem-estar das crianças. 

      Os alunos que aguardam horários subsequentes ao do término da aula para participarem de 

Treinamentos Esportivos, deverão estar acompanhados de seus pais e/ou responsáveis. 

      Ressaltamos que os alunos poderão permanecer com atividade educativa no contraturno, somente 

mediante o conhecimento e autorização  da Coordenação Pedagógica. 
      Os Treinamentos Esportivos iniciarão após a formação da turma e os responsáveis serão 

comunicados pela Secretaria do Colégio. A frequência aos treinamentos somente será permitida após a 

efetivação da matrícula. 
 

 

2. Autorizações dos Pais/Responsáveis 
 

Havendo alguma necessidade familiar diferenciada das atividades rotineiras da escola, os pais/responsáveis 

legais conversarão com as Coordenadoras Pedagógicas de cada nível de ensino a fim de receberem as devidas 

orientações.  
 

3. Cuidados específicos relacionados à saúde do estudante: Conversar com a Coordenação 

Pedagógica.  
 

 

4. Uniforme: 

     Conforme o Contrato Escolar, o uniforme é de uso obrigatório em todas as atividades escolares. 

 

Agradecemos a confiança depositada no Colégio La Salle Toledo e desejamos um excelente ano de 

2020.  

Atenciosamente, 

 

Diretor Ir. André Luís Müller 

1º/02/2020 


