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Circular Geral 2019/08 
 

Prezada comunidade escolar do Colégio Luterano! 
 Atente para as seguintes comunicações importantes: 

 

1. Feira do Estudante CIEE: A Universidade Positivo & Luterano (como parceiro em 

Educação a Distância) convidam você e familiares para participar da 22ª Expo CIEE São Paulo 

2019, a maior “Feira Estudantil da América Latina” que acontecerá no pavilhão da Bienal no 

Parque do Ibirapuera nos dias 23, 24 e 25 de maio das 9h às 19h. A entrada é gratuita! Quem 

visitar o estande da Universidade Positivo participará do sorteio de um Smartphone.  

Durante o evento poderão ser tiradas dúvidas sobre mercado, carreiras e formação profissional e 

receber informações sobre Curso superior, em áreas diversas do conhecimento, modalidade a 

distância (EAD), da Universidade Positivo. 

A sua participação será, para nós, uma grande honra! Participe! 

2. Cantina: A “Cantinas Tio Júlio” – administradora da cantina escolar do Luterano – comunica 

que o sistema de cartão de consumo pré-pago da NUTREBEM (www.nutrebem.com.br e   

https://www.cantinasdotiojulio.com.br/), oferece vários benefícios, entre os quais, permitir que 

os pais controlem os valores e o tipo de consumo dos filhos. A Direção do Colégio informa que, 

atendendo muitas e insistentes solicitações, autorizará a partir de 10 de maio a venda de 

refrigerantes às sextas-feiras e nos eventos especiais. Acesse os links indicados e conheça mais 

sobre estes benefícios. 
 

3. Dia das Mães e Expo Família: Relembramos que no próximo sábado, 11/05, haverá a 

homenagem às mães com apresentação musical dos alunos. Durante o evento as famílias 

poderão visitar a Expo Família. Todos bem-vindos!  
 

4. Festa Caipira: No próximo dia 08 de junho realizaremos mais uma tradicional Festa Caipira. 

Toda a comunidade escolar será muito bem-vinda! O planejamento e os ensaios já iniciaram e a 

expectativa é de mais um momento de festa bem divertida e de intenso convívio entre 

professores, alunos e familiares. Venha e participe! 
 

5. Agradecimento: Os festejos do 86º aniversário do Colégio Luterano (1933-2019) 

aconteceram neste último domingo com uma celebração especial. Muito obrigado a todos que 

estiveram presentes e prestigiaram a festa de mais um ano de vida do Colégio! Nossa gratidão à 

APM pela preparação do almoço; ao grupo de funcionários que trabalhou na organização e 

ornamentação do espaço; aos corais de alunos e de adultos que fizeram uma belíssima 

apresentação sob a regência dos professores de música; ao pastor Iderval pela preparação e a 

condução da celebração solene do culto; ao pastor Mario Rost da SBB pela mensagem marcante 

com o tema “Uma luz brilha ao nosso redor”. Nossa gratidão à Mantenedora que sempre apoia 

o trabalho do Colégio. Obrigado, na pessoa da sua presidente, Profa. Hilda Carla Cavalcanti, que 

também foi homenageada por ter sido funcionária do Colégio durante 35 anos.                      
 

“Luterano 86 anos – aqui há um lugar para você”! 
 

São Paulo, 08 de maio de 2019. 
 

Enio Starosky – Diretor 
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