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Circular Geral 004/2020

À Comunidade escolar do Colégio Luterano,

Perguntas frequentes sobre a suspensão gradual de aulas no Luterano entre 16 e 20/03
e no período de interrupção completa das atividades escolares a partir do dia 23 –
conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde:
1. As aulas estão suspensas entre os dias 16 e 20?
Não, porém a presença dos alunos nesses dias é facultativa até que as famílias
organizem suas rotinas. Recomendamos que as famílias que puderem iniciar o
resguardo a partir de hoje, já o façam.
2. Haverá atividades extracurriculares nesta semana?
Sim, mas a presença será facultativa.
3. Meu filho será prejudicado se faltar nesta semana?
Não. As faltas dos dias em que os alunos não comparecerem à escola, tanto no período
entre 16 e 20, como no período posterior, a partir do dia 23, serão abonadas.
4. Estamos em período de provas mensais, o que acontecerá se eu não levar meu filho à
escola?
Todas as atividades e provas serão reagendadas assim que as atividades escolares forem
normalizadas.
5. Será dado conteúdo novo durante esta semana?
Não, os conteúdos regulares serão trabalhados integralmente quando as aulas forem
normalizadas.
6. Qual a orientação para os alunos nesse período de suspensão de aulas com relação aos
estudos?
O Colégio Luterano disponibilizará um roteiro de estudos por turma no site do Colégio
(Lição de Casa) e por e-mail do responsável pedagógico.
7. Os eventos esportivos e culturais (o Projeto Comer Brincando na Escola – Infantil 5 e 1º
Ano, o Torneio Esportivo do 4º e 5º, o Programa de Páscoa e a Feira do Livro) estão
suspensos?
Sim, estão suspensos.
8. Haverá reposição de aulas?
Sim. Precisamos aguardar as orientações que virão dos órgãos superiores com as
diretrizes necessárias. Manteremos a comunidade escolar informada assim que
tivermos algum parecer oficial sobre esse ponto.
“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!
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9. Quando retornarão as aulas regulares?
A data do retorno das aulas será informada posteriormente, seguindo as orientações
das autoridades de saúde.
10. O período de aulas suspensas será descontado das férias?
Esta definição não compete à escola, mas aos órgãos superiores. Precisaremos aguardar
as deliberações e decisões dos órgãos superiores.
11. Tem algum colaborador ou aluno infectado?
Não temos conhecimento de nenhum caso de COVID-19 entre os estudantes e
colaboradores da comunidade escolar.
12. Quais os cuidados que devemos ter?
Todas as orientações já foram amplamente divulgadas pelas redes sociais do Colégio e
estão disponíveis também nos sites oficiais do ministério da saúde: www.saude.gov.br

Certos da colaboração e compreensão de toda a comunidade escolar, nos colocamos à
disposição para mais esclarecimentos e rogamos ao bom Deus que abençoe e guarde a
todos nós!

São Paulo, 16 de março de 2020.

A Direção.
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