EDUCAÇÃO
ESPORTE
CULTURA

FORMAÇÃO
GESTÃO
VÍNCULOS

EDUCAÇÃO
Somos La Salle, uma instituição centenária com mais de
340 anos de atuação na formação de crianças, jovens e
adultos. Para nós, a educação é um direito fundamental e
universal da pessoa humana, um itinerário intencional de
humanização e de aprendizagem ao longo de toda a vida.
A gestão compartilhada de escolas públicas consiste em
uma parceria entre Fundação La Salle e Prefeituras
Municipais, que visa agregar valor à gestão e aos
processos educacionais nas escolas do município.

DIFERENCIAIS:

aAprendizado para a vida
aQualidade educacional

aFormação integral dos estudantes
aEducadores especializados
aFormação continuada dos Educadores
aTransparência na gestão dos recursos

“Que vo os exemplos
INSTRUAM VOSSOS ALUNOS
MUITO MAIS QUE VOSSAS PALAVRAS.”
# S Ã O J O Ã O B AT I S TA D E L A S A L L E

SIGA, CURTA E COMPARTILHE!

fundacao.lasalle

EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

PROJETOS NO TURNO COMPLEMENTAR ESCOLAR
Somos La Salle, primamos pela formação integral, cooperando para
que os estudantes se desenvolvam harmonicamente nos níveis físico,
psíquico e espiritual, nas dimensões da inteligência, do afeto e da
vontade, de modo que as aprendizagens e as vivências favoreçam o
bem viver.
Nos projetos desenvolvidos pela Fundação La Salle, a Prefeitura é a
gestora e o resultado das atividades realizadas pode integrar feiras e
eventos públicos vinculados às áreas de educação e cultura,
fortalecendo, desta forma, o engajamento social e o sentimento de
pertencimento dos estudantes ao projeto e à cidade.

EDUCAÇÃO MUSICAL NAS ESCOLAS
As oﬁcinas de Educação Musical
são voltadas para os estudantes
do Ensino Fundamental e contam
com aulas de canto, violão,
percussão e ﬂauta doce, que
incentivam, dentre outras coisas,
a interação social, a liderança, a
autoestima, o trabalho em equipe
e relações fraternas.

ESPORTE NA ESCOLA E NA COMUNIDADE
O esporte é uma potente ferramenta no desenvolvimento da pessoa e
um dos ingredientes para a formação de uma sociedade mais
saudável. As atividades colaboram para a saúde física e
socioemocional de crianças, jovens, adultos e idosos. Pode ser
organizado através de leis de incentivo.

Para mais informações entre em contato:
FONE: (51) 3031.3169
E-MAIL: projetos@fundacaolasalle.org.br
SITE: www.fundacaolasalle.org.br

