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São Paulo, 01 de agosto de 2019. 
 

 

Acolhendo a todos com muita alegria depois do intenso e proveitoso período de férias de alunos 

e professores, divulgamos os primeiros comunicados e notícias deste 2º semestre escolar: 
 

1. Dia 10 de agosto: Homenagem ao Dia dos Pais e Feira do Livro. Todos serão muito bem-

vindos! Enviaremos informações detalhadas sobre a programação na próxima semana.  
 

2. Encontros USP-Luterano: Filosofia - Educação dos Filhos - em parceria com o Centro de 

Estudos Cemoroc da Faculdade de Educação da USP, o Colégio Luterano oferecerá 

conferências mensais com doutores especialistas desse Centro. Neste segundo semestre, as 

conferências acontecerão nas datas e com os temas abaixo, sempre das 19h30 às 21h. Aos que 

participarem de ao menos três encontros haverá certificado com chancela do Cemoroc/USP. As 

inscrições, gratuitas e limitadas, poderão ser feitas através da secretaria até o dia 12/08. 

13/08 – Os limites da ação pessoal: o eu e a realidade (Voz Média) 

03/09 – Como lidar com a aleatoriedade em nossas vidas - "O andar do bêbado" 

01/10 – Os limites da ação pessoal: o eu e os outros (Neutro) 

05/11 – Consciência Negra – a verdadeira contribuição africana para o Brasil 
 

3. Prof. Fernando lança livro – Com orgulho anunciamos o lançamento do livro “Maria Antônia: 

um retrato além da moldura”, do nosso Prof. de Filosofia, Fernando Santos da Silva. O 

lançamento acontecerá em evento especial no próximo dia 14, no Centro Histórico e Cultural 

Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Parabenizamos o Prof. Fernando por esta 

importante publicação! 
 

4. Ex-aluna é co-autora de livro sobre a China. Parabenizamos a ex-aluna Larissa Wachholz 

pela co-autoria do livro: “A China por sinólogos brasileiros – visões sobre economia, cultura e 

sociedade”. Um importante estudo sobre “Novas regras para o investimento chinês no mundo 

e seus possíveis efeitos para o Brasil” é da nossa ex-aluna, Larissa, que estudou muitos anos no 

Luterano, é formada em Relações Internacionais e hoje é sócia da Vallya e vice-presidente do 

IRELGOV (Instituto de Relações Governamentais). 
 

5.  Projeto COEPTA será apresentado no LET’S GO Festival – maior festival de inovação 

educacional da América Latina. Com muito orgulho comunicamos que o nosso Projeto 

COEPTA será apresentado como exemplo de inovação educacional nesse importante evento em 

Curitiba, PR. O diretor do Luterano apresentará o projeto que publica os melhores trabalhos de 

iniciação científica dos nossos alunos concluintes do Ensino Médio. Em 2018 dois volumes das 

revistas foram publicados na revista internacional na International Humanitats (veja reportagem 

no Jornal da USP em: https://jornal.usp.br/cultura/projeto-usp-incentiva-iniciacao-cientifica-

no-ensino-medio/ ) em parceria com o CEMOROC – um importante centro de pesquisas da 

USP. Neste ano os melhores trabalhos dos alunos serão publicados na revista International 

Studies on Law and Education, do mesmo centro. Esta inovação acolhe um dos eixos da BNCC 

que estabelece, entre outros objetivos do curso do Ensino Médio, o “campo das práticas de 

estudo e pesquisa” – (BNCC – 5.1 “Área das linguagens e suas tecnologias”). 
 

6. Filho de ex-aluno, hoje pastor Paulo Roberto Teixeira, apresenta projeto inovador em 

universidade israelense. Patrocinado por uma empresa alemã, Nathan Sepúlveda Teixeira, 

apresentou projeto que visa a geração de energia elétrica a partir do som. Trata-se de pesquisa 

inédita e um artigo sobre o tema será publicado na nossa revista COEPTA. Cumprimentamos e 

parabenizamos o estudante Nathan – também concluinte do Ensino Médio – que está passando 

um mês com os pais em Jerusalém, Israel, para apresentar o trabalho e estudar a viabilidade da 

sua implantação. 
 

Desejamos a toda a comunidade escolar um ótimo e abençoado semestre! 
 

 

Colégio Luterano – 86 anos – Com a família ensinando para a vida! 
 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele” (Pv 22.6) 
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