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Circular Geral 009/2020 

 “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! 

  

 

São Paulo, 05 de junho de 2020. 

À Comunidade escolar do Colégio Luterano, 

Na esperança de encontrá-los bem, comunicamos que o Luterano contratou uma 

nova Plataforma Digital de Estudos para ser utilizada nas aulas remotas nesse período 

emergencial: Microsoft Teams for Education – uma plataforma que visa potencializar 

ainda mais a aprendizagem dos nossos alunos. Visto possuir muito mais recursos do que o 

Skype, o Teams facilitará a realização das atividades escolares e a conversação virtual 

entre estudantes e professores. No dia 10, quarta-feira que vem, será enviado a todos o 

Tutorial de acesso à ferramenta da Microsoft Teams Colégio Luterano São Paulo, 

que passará a ser usada a partir do dia 15.  

Em caso de dúvidas sobre este assunto, encaminhem e-mail para Alexandre Finati 

e Claudio Estrada Júnior, do Departamento de Tecnologia Educacional, no grupo de 

transmissão do WhatsApp (2915-7966). 

Aproveitamos para agradecer a participação das famílias na Pesquisa de Satisfação 

enviada no dia 27 de maio pelo WhatsApp. A opinião de vocês foi extremamente importante 

para avaliar e melhorar o atendimento. Nosso muito obrigado! 

Sobre a nossa tradicional Festa Caipira: conforme o Calendário, seria neste sábado 

(06/06). Infelizmente, terá que ficar para uma data futura. A Direção do Colégio e a APM 

se comprometem a organizar uma festa muito especial tão logo possamos reunir a família 

escolar com toda a segurança. Valerá a pena esperar por esse momento! 

E, reafirmando o permanente compromisso com a boa comunicação, o Colégio 

Luterano, mesmo nesta fase de distanciamento social, quer manter a característica de 

trazer “as famílias para dentro da escola”, estreitando seus laços, mesmo remotamente. 

Por isso, solicitamos que, sempre que necessário, para assuntos pedagógicos ou 

administrativos, entrem em contato conosco pelos seguintes 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/ Direção: administrativo@luterano.com.br (Valdir) e diretor@luterano.com.br (Enio) 

 

Olhamos o hoje com confiança e o amanhã com esperança, sempre buscando a 

excelência acadêmica dos nossos estudantes. Embora estejamos passando por um 

momento muito duro e difícil, pais e escola, como agentes educacionais, precisam e podem 

realizar muito em favor das crianças e adolescentes. Que Deus, em cujas mãos está a 

nossa vida, nos dê muita sabedoria, nos ilumine e guarde!  

               

 

A Direção 
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