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Circular Geral 007/2020

São Paulo, 04 de maio de 2020.
À Comunidade escolar do Colégio Luterano,
Esperamos encontrá-los com saúde e muito esperançosos de que em breve tudo vá ficar
bem! Oramos e torcemos muito para que tudo isso passe logo e que saiamos melhores do que
entramos nessa pandemia!
Reconhecemos que o mundo vive um momento realmente bem difícil e cada um de nós foi
e ainda está sendo atingido de alguma forma. Uma das grandes dificuldades para muitas famílias
está em conjugar a prática do home office com a necessidade de acompanhar a educação escolar
dos filhos, pois as aulas presenciais foram abruptamente substituídas por atividades virtuais.
No Luterano, as atividades remotas foram feitas entre os dias 23 de março e 08 de abril. E,
na esperança de que após 30 dias já poderíamos retornar com aulas presenciais, antecipamos as
férias de julho para 13/04 a 12/05. Assim, pensávamos em retornar à normalidade no próximo dia
13.
Entretanto, neste cenário de incertezas, é praticamente certo que as escolas não serão
autorizadas a voltar com aulas presenciais nas próximas semanas (pelo menos não antes do início
de junho). Por isso, tomamos medidas muito importantes para manter ao máximo a qualidade da
aprendizagem dos nossos alunos através do ensino remoto. Várias estratégias adotadas têm como
propósito alcançar este objetivo, entre elas:
1. Elaboração de um novo calendário escolar redistribuindo os dias letivos do ano;
2. Estruturação de um horário especial para aulas gravadas (assíncronas) e aulas ao vivo
(síncronas); Importante: solicitamos que todos instalem o aplicativo Skype para acessar
as aulas ao vivo. https://www.skype.com/pt-br/
3. Preparação de novos roteiros de estudos;
4. Diferentes formas de avaliação;
5. Orientação aos professores que sempre desejam fazer o melhor e precisam aprender
outros jeitos de ensinar e de chegar perto dos seus alunos que estão distantes.
6. Entrega do livro do 2º bimestre: será feita em forma de “drive-thru” nos próximos dias
06, 07 e 08. Outros detalhes serão publicados ainda hoje.
Não deixem de nos acompanhar através do site (o canal oficial do Colégio –
www.luterano.com.br) – de e-mail e das redes sociais. 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 (Graziella)
Coordenação do 6º Ano ao Ensino Médio – terranova@luterano.com.br (Simone)

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)

Que Deus abençoe e projeta a todos! Não deixem a esperança fugir e nunca duvidem que
Deus está conosco, conduz a história do mundo e a vida de cada um!
Especial abraço para todos vocês aí em casa!

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!

