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Circular Geral 005/2020

À Comunidade escolar do Colégio Luterano,
Primeiramente queremos agradecer imensamente o atendimento de 100% das famílias
dos nossos alunos com relação à orientação de manter seus filhos em casa nesse período
delicado de pandemia global. Parabenizamos a todos por esta atitude que atende ao apelo das
autoridades de saúde e corresponde ao que cada um de nós deseja: de que “quanto mais cedo
nos distanciarmos, mais cedo nos abraçaremos.”
Pensando nisso tomamos a decisão de antecipar o fechamento do Colégio Luterano a
partir de amanhã, quinta-feira, 19/03, buscando especialmente proteger também nossos
professores e funcionários administrativos, permitindo que permaneçam em suas casas, como
recomendado.
Como essa suspensão inusitada de aulas não é período de férias, os professores
elaborarão semanalmente um amplo roteiro de estudos que estará disponível no site do
Luterano no link “Lição de Casa”. O SPE (Sistema Positivo de Ensino) também está preparando
uma sequência de WEB AULAS para que seja dada continuidade ao calendário escolar. Todos os
alunos já possuem acesso à Plataforma Positivo ON que oferece muitos recursos, acessando o
site do Colégio, na aba “Educacional” e clicando em Positivo ON, ou diretamente em
www.positivoon.com.br .
Atento constantemente às orientações das autoridades de saúde e da educação do país,
o Colégio Luterano manterá a comunidade escolar informada através do site, de e-mail e redes
sociais. Pedimos que acompanhem frequentemente e, em caso de dúvidas, encaminhem para o
grupo de transmissão do WhatsApp (2915-7966) ou para os e-mails:
1. Área pedagógica
Coordenação da Educação Infantil ao 5º Ano – graziella@luterano.com.br
Coordenação do 6º Ano ao Ensino Médio – terranova@luterano.com.br

2. Área administrativa
Tesouraria: tesouraria@luterano.com.br ou renata@luterano.com.br
Secretaria: rose@luterano.com.br ou daniele@luterano.com.br ou viegas@luterano.com.br
Administração: administrativo@luterano.com.br (Valdir)
Direção: diretor@luterano.com.br (Enio)

Agradecemos a compreensão de todos e rogamos que o bom Deus nos proteja de todos
os perigos e nos guarde de todo o mal. Que nos unamos em oração com o salmista (Sl 16.1,5):
“Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança! Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho.
O meu futuro está em tuas mãos; tu diriges a minha vida!”
São Paulo, 18 de março de 2020.

A Direção
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv. 22.6)
87 anos com a família ensinando para a vida!

