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Circular Geral 008/2020 

 “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! 

  

 

Att. professores, alunos, pais e/ou responsáveis, 

Como é sabido por todos, nesta terça-feira o Prefeito da cidade de São Paulo 

decretou a antecipação dos feriados de Corpus Christi (11/06) e Consciência Negra 

(20/11). Conforme publicada, a medida tem por objetivo aumentar o isolamento 

social para combater o Coronavírus. Sexta-feira, dia 22, foi decretado ponto 

facultativo. O Governo Estadual também deseja antecipar o feriado de 09 de julho 

para a próxima segunda feira (25), o que ainda era incerto até o fechamento da 

redação final desta circular.  

De qualquer modo, a Direção do Colégio Luterano decidiu MANTER 

INTEGRALMENTE AS ATIVIDADES REMOTAS nos dias citados, pois entende que 

os alunos já estão em casa e em nada contribuirão para aumentar o isolamento 

social proposto pelo governo. O que mais importa nesse momento é que os alunos 

tenham garantida a possibilidade de continuar o ritmo da sua aprendizagem sem a 

interrupção de mais estes dias. Estamos certos de que esta é a melhor decisão em 

favor dos alunos para não terem ainda mais prejuízos na aprendizagem. O Colégio 

Luterano fará de tudo para que o impacto seja minimizado ao máximo e o ano letivo 

seja cumprido, dentro do possível, integralmente.  

Esperamos o apoio e a compreensão de todos!  

Aproveitamos para mais uma vez cumprimentar a todos pelo empenho e 

esforço para fazer desse momento tão difícil um grande aprendizado. Há falhas e 

certamente pontos a melhorar nessas mudanças tão abruptas e repentinas. Porém, 

temos acompanhado e recebido muitas manifestações da comunidade escolar e, 

tanto alunos e professores como também pais e familiares estão se revelando 

excelentes "LUTUBERS"! Continuemos em frente fazendo o nosso melhor e que 

Deus continue a nos guardar, iluminar e abençoar! Forte e agradecido abraço! 

São Paulo, 19 de maio de 2020. 

 

 

                                                                                                                                  A Direção 


