
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DE RETOMADA: 2º SEMESTRE/2021 
 

1- INFORMAÇÕES EM DESTAQUE 

 

● Orientamos os pais ou responsáveis para aferirem a temperatura dos estudantes. 

Caso a temperatura esteja acima de 37,8°C ou tenham sintomas gripais, a 

recomendação é ficar em casa; 

 

● Ao entrar no Colégio, os estudantes deverão estar de máscara, higienizar as mãos com 

álcool em gel 70% e será aferida a temperatura. Caso os estudantes apresentem 

temperatura acima de 37,8° C, os pais serão comunicados e o estudante não poderá 

permanecer no Colégio. Não será permitida a permanência de pessoas sintomáticas 

para COVID-19 na instituição de ensino; 
 

● Quando o estudante ou familiar apresentarem teste Positivo para o COVID-19, o 

estudante deverá ficar afastado de suas atividades presenciais por 14 dias ou o tempo 

determinado por ordem médica. Poderá seguir normalmente com suas atividades de 

forma remota, conforme possibilitar seu estado de saúde; 
 

● Todo caso Positivo para COVID-19 deverá ser comunicado à escola; 

 

● No Colégio, é obrigatório o distanciamento de 1m entre as pessoas, 

especialmente na sala de aula; 

 

● O ensino será remoto, combinado com o retorno gradual das atividades 

presenciais; 

 

● Os intervalos ou recreios serão com revezamento de turmas em horários 

alternados; 
 

● Os estudantes deverão trazer lanche de casa, pois a cantina estará fechada; 
 
● Os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano realizarão o lanche na sala de aula; 

 

● Os horários de entrada e saída serão organizados evitando aglomeração; 

    

● É obrigatório o uso de máscara dentro da instituição de ensino que deverá ser 

trocada no intervalo; 

  

● Cada estudante deverá ter seu próprio material e garrafinha de água; 
 

● Não será permitida a entrada de pais e/ou responsáveis. Esses deverão aguardar no 
mesmo local de entrada e saída dos estudantes, evitando aglomeração; 

 



 
 

● Feiras, palestras, seminários, competições e campeonatos esportivos, comemorações, 
treinos, reuniões presenciais, etc... estão proibidos. As atividades extracurriculares 
serão adaptadas conforme os protocolos de saúde.  
 

2- HORÁRIOS 
 
Os horários de entrada e saída serão organizados, evitando aglomerações: 
 

ED. INFANTIL AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 
Entrada e saída pelo saguão do Teatro; 
 
Período da Manhã:  
Horário de entrada:7h20 
Início da aula: 7h30        
Horário de saída:11h40 
 
Período da Tarde:  
Horário de entrada:13h20 
Início da aula: 13h30        
Horário de saída:17h40 
 
 
Obs: O horário de chegada ao Colégio deve ser, no máximo, 10 minutos antes do início das 
aulas 
 

6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II  
 
Entrada e saída pela entrada principal do Colégio; 
Os professores estarão aguardando os estudantes na sala de aula 
 
Horário de entrada:7h10 
Início da aula: 7h20 
Horário de saída: 11h50 
 
Obs: O horário de chegada ao Colégio deve ser, no máximo, 10 minutos antes do início das 
aulas. 
 

1ª A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  
 
Entrada e saída pela entrada principal do Colégio; 
Os professores estarão aguardando os estudantes na sala de aula 
 
Horário de entrada:7h10 
Início da aula: 7h20 
Horário de saída: 12h 
 
3ª série EM – Período da tarde:  
Horário de entrada:13h30 
Início da aula: 13h40 
Horário de saída: 17h30 



 
 
 
Obs: O horário de chegada ao Colégio deve ser, no máximo, 10 minutos antes do início das 
aulas. 
 

3- A RETOMADA SERÁ EFETUADA DE FORMA GRADUAL  
 

Para o nosso retorno, continuaremos com as aulas remotas diárias, para os estudantes 

que não se sentirem seguros para retornarem às aulas presenciais.  

 

 

 

ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS EM 

RELAÇÃO ÀS AULAS PRESENCIAIS 
  

A partir do dia 02/08/2021, as turmas serão organizadas: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO: 

Os estudantes poderão vir presencialmente, todos os dias. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II AO ENSINO MÉDIO: 

Os estudantes serão divididos em dois grupos. 

 

Os grupos estão estipulados abaixo, para o mês de agosto. 

 

GRUPO 1 
 NÚMEROS PARES DA CHAMADA 

GRUPO 2  
NÚMEROS ÍMPARES DA CHAMADA 

02/08 segunda-feira 03/08 terça-feira 

04/08 quarta-feira 05/08 quinta-feira 

06/08 sexta-feira 09/08 segunda-feira 

10/08 terça-feira 11/08 quarta-feira 

12/08 quinta-feira 13/08 sexta-feira 

16/08 segunda-feira 17/08 terça-feira 

18/08 quarta-feira 19/08 quinta-feira 

20/08 sexta-feira 23/08 segunda-feira 

24/08 terça-feira 25/08 quarta-feira 

26/08 quinta-feira 27/08 sexta-feira 

30/08 segunda-feira 31/08 terça-feira 

 

Caso aconteça alteração no Plano de Retorno do Governo, realizaremos as alterações 

necessárias.  

Enquanto um grupo terá aula presencial, o outro grupo acompanhará a aula 

de maneira online. Todos os alunos deverão participar das aulas e responder à 

chamada, tanto os que estão presencialmente no Colégio, quanto os que estão 

em casa. A participação presencial dos alunos deverá respeitar rigorosamente o 

escalonamento dos grupos.  

 



 
 

4- HORÁRIO DAS AULAS 

 

Os horários das aulas permanecem os mesmos do 1º semestre. 

 

5- INFORMAÇÕES AOS ALUNOS NOVOS 
 

Para garantir o processo educativo de nossos alunos, a compreensão e a participação 
de todos os familiares e alunos Lassalistas é fundamental para esse processo. Estamos a 
cada dia nos reinventando e nos adaptando a nova forma de viver, em todos os aspectos, 
e na educação não está sendo diferente. 

O Colégio possui algumas ferramentas virtuais que auxiliam nossos alunos e 
responsáveis no processo educativo para o acesso às informações, conteúdos e aulas. As 
ferramentas utilizadas são o Portal do Aluno, Portal COC e Google for Education. 

O Portal do Aluno é uma ferramenta de comunicação do Colégio para que alunos e 
responsáveis tenham acesso as informações pedagógicas, didáticas e institucionais do 
Colégio utilizando um computador, celular ou tablet com acesso à internet. 

O Portal COC é uma ferramenta de acesso virtual ao material didático e atividades 
extras, desenvolvido pelo Sistema COC de Ensino. O acesso a essa ferramenta é liberado 
mediante a compra do material didático. 

O Google for Education é uma plataforma da Google com diversas ferramentas 
como Google Sala de Aula, Google Meet, Google Drive, entre outras que 
serão fundamentais para os nossos alunos terem acesso às aulas online, conteúdos e 
atividades disponibilizados pelos professores. 

Para o acesso a essas ferramentas são utilizados usuários e senhas distintos e que são 
disponibilizados pelo Colégio. Para obter o acesso a essas ferramentas entre em contato 
com o setor de TI do Colégio através do e-mail ti.saocarlos@lasalle.org.br. Após o 
contato em até 48 horas estará recebendo as informações de acesso para utilização. 

 
  

6- FERRAMENTAS VIRTUAIS 
 

Todos os alunos matriculados têm uma CONTA DE E MAIL INSTITUCIONAL 

disponibilizada pelo Colégio. 

- Os alunos de 2020 que renovaram sua matrícula para o ano letivo de 2021 continuam com 

a mesma conta de e-mail institucional para acesso às ferramentas Google for Education, 

utilizando a mesma senha. 

- Os alunos novos, que se matricularam neste ano letivo e não possuem acesso à conta 

institucional, devem solicitar o acesso à conta através do e-

mail ti.saocarlos@lasalle.org.br  Na solicitação devem ser informados o nome completo do 

aluno e a série. O prazo para a ativação da conta institucional é de até 48 horas, 

considerando-se os dias úteis. 

Caso tenha alguma dúvida ou problema com sua conta de acesso, entre em contato através 

do e-mail ti.saocarlos@lasalle org br informando o problema, nome do aluno, RA e série. 

 

Seguem abaixo os links dos tutoriais:  

 

mailto:ti.saocarlos@lasalle.org.br
mailto:ti.saocarlos@lasalle.org.br


 
 

Google Sala de Aula 

http://www.lasallesaocarlos.com.br/tutoriais/tutorial_googlesaladeaula_alunos.pdf 

 

7- OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
O Colégio Diocesano La Salle São Carlos aproveita para agradecer a confiança 

depositada em nós. Estamos trabalhando para cada vez mais para oferecer uma educação 
e uma formação de excelência para todos os alunos. 

Continuamos à disposição para atendê-los de maneira personalizada através do e-mail: 
atendimento.saocarlos@lasalle.org.br 

 
Caso aconteça alteração no Plano de Retorno do Governo, realizaremos as alterações 

necessárias.  
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