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Estimada família escolar do Colégio Luterano! 
  
A Direção do Colégio Luterano dá as boas-vindas a toda comunidade escolar através 

desta primeira Circular Geral/2020! Juntos – família e escola – desejamos realizar uma 

educação de excelência para os nossos filhos e alunos, de acordo com a Proposta 

Pedagógica: “Promover independência intelectual e autonomia para fazer escolhas 

com segurança e responsabilidade fundamentadas na razão, na fé e no amor”! 

 

Informações importantes: 

Pedimos que a família escolar permaneça atenta às datas e participe das atividades 

especiais, eventos culturais, esportivos, artísticos e musicais que acontecerão durante 

o ano. Solicitamos especial atenção às circulares (tanto as gerais como as específicas), 

através das quais informaremos eventual alteração necessária e não prevista na Agenda 

Escolar. Circulares especiais ao longo do ano serão impressas e encaminhadas pelos 

alunos e pelo Grupo de Transmissão do WhatsApp. Segue abaixo algumas informações 

gerais para o conhecimento de todos:  

 
1. Grupo de Transmissão do WhastApp: todos os responsáveis estão sendo 

cadastrados pela secretaria na lista de transmissão. Para que você receba as 
comunicações basta adicionar o nosso número – que é 11 94780-5632 – aos seus 
contatos. Importante: como serão apenas listas de transmissão, não 
responderemos nenhuma mensagem. Para recordar importantes regras e princípios 
de boa “netiqueta” (etiqueta na comunicação virtual) acesse: 
https://www.bol.uol.com.br/listas/23-dicas-de-boas-maneiras-e-etiqueta-para-o-uso-do-
whatsapp.htm   Mais informações podem ser obtidas pela secretaria. 
 

2. Entrada e saída de alunos: Para melhor organização interna e autonomia dos 
alunos, pedimos que no horário da entrada despeçam-se dos seus filhos no portão 
e, no horário de saída, aguardem também no portão. A partir de 04 de fevereiro os 
seguranças e os porteiros estão orientados a permitir a entrada somente para 
serviços administrativos. Para assuntos pedagógicos e/ou de qualquer outra 
natureza, o atendimento deverá ser agendado na secretaria. Pedimos a 
compreensão de todos! 

 
3. Portaria e segurança: Enquanto o aluno estiver nas dependências do Colégio, deve 

seguir as normas disciplinares estabelecidas, inclusive na portaria quando na 
companhia do seu responsável. 

 
4. Atividades extracurriculares:  

4.1 Coral Infanto Juvenil e Coral de Pais e Professores. A Profa. Amarílis dará 
continuidade às atividades do Coral Infanto Juvenil e de Pais e Professores. São 
atividades gratuitas que abrilhantam as festas e os eventos ao longo do ano. Se você 
deseja participar, faça contato com a Secretaria e receba mais informações. 

 
4.2 Núcleo de Música: O Colégio oferece cursos de diversos instrumentos musicais. 
Informe-se na secretaria ou diretamente com a Profa. Amarílis. 

 
 
 
 



4.3 Curso de Teatro: Desde o ano passado, o Colégio Luterano oferece o curso de 
teatro que é dado pelo professor Luiz Augusto, e na semana que vem haverá uma aula 
experimental para os alunos que tiverem interesse do 3º ano do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio.  

4.4 Atividades esportivas: Através do LuteArte o Colégio também oferece várias 
atividades extracurriculares na área esportiva. Informe-se pela tesouraria ou diretamente 
com o Prof. Wilson Pignata, que coordena as atividades esportivas. 
 

5. Grêmio Estudantil – Ensino Médio: Desde novembro do ano passado, o Grêmio 
estudantil tem se reunido para discutir e apresentar sugestões e projetos para a 
Direção. Neste mês marcaremos uma reunião com os representantes escolhidos em 
2019. Aguardem o comunicado. 

 
6. Agenda Escolar: Seu filho recebeu a Agenda Escolar no primeiro dia de aulas – 

29.01. A Agenda Escolar é personalizada para as escolas da Rede Luterana de 
Educação – no Brasil e nas primeiras 20 páginas estão registradas muitas 
informações úteis específicas do Colégio Luterano. O acompanhamento pela 
Agenda é necessário, pois comunicações importantes sobre seu filho(a) poderão 
estar registradas na página do dia correspondente. 
 

7. Concurso de Bolsas de Estudos por Mérito/2021: Através da Bolsa de Estudos 
por Mérito, a Direção do Colégio e sua Mantenedora têm por objetivo incentivar os 
estudos dos seus estudantes e favorecer aquelas famílias que mais necessitam de 
ajuda. O Concurso de Bolsas de Estudos nessa modalidade é oferecido 
exclusivamente aos alunos do Colégio Luterano, através da média geral dos 3 
primeiros bimestres. Serão premiados os melhores alunos por ano/série. Os 
percentuais oferecidos podem sofrer alterações anuais de acordo com a 
determinação da Mantenedora e os benefícios não são cumulativos. Os alunos 
matriculados a partir do 1º Ano do Ensino Fundamental estão automaticamente 
inscritos no Concurso e receberão o benefício por desempenho escolar. 

 
8. Feira do Livro: O Luterano faz duas edições de Feira do Livro por ano. O principal 

objetivo é favorecer o acesso fácil à literatura recomendada pelo Colégio e estimular 
a leitura. Fiquem atentos às datas e participem! 

 
9. APM: A Associação de Pais e Mestres do Colégio tem o compromisso de integrar 

alunos, escola e família através de diversos eventos e atividades entre os quais o 
apoio ao Coral Infanto-juvenil (tanto em atividades musicais internas como externas, 
como no GRAACC e instituições assistenciais); o apoio na distribuição de presentes 
nas comemorações festivas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das 
Crianças e Natal; aquisição de jogos pedagógicos para uso na Biblioteca e material 
esportivo para uso em campeonatos internos e externos, auxílio para Campanhas 
Especiais e outras atividades diversas que visam a melhoria do atendimento aos 
alunos. 
*No próximo dia 18/02, às 18h30, na sala 18, realizaremos uma reunião aberta para 
a qual vocês pais e/ou responsáveis também estão convidados. Planejaremos as 
principais atividades do ano. Sejam bem-vindos!  
 

Desejamos a todos um excelente e abençoado ano! 
São Paulo, 03 de fevereiro de 2020. 

                                                                                                          

 
 

 

Colégio Luterano – Rumo aos 90 anos ensinando para a vida! Aqui há um lugar para você! 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! Pv 22.6 

 
 


