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Circular Geral 010/2020 

 “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, 19 de junho de 2020. 

 

À Comunidade escolar do Colégio Luterano, 

Comunicamos que, a partir da próxima semana, faremos um expediente especial 

exclusivo para atividades administrativas e de biblioteca. O atendimento será 

individualizado e com os cuidados sanitários de acordo com o protocolo exigido pelo 

Ministério da Saúde. Este atendimento será apenas para os seguintes setores: 

1. Biblioteca    2. Secretaria    3. Tesouraria 

Dias e horários: Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 9 às 12 horas. 

*Será obrigatório: O uso permanente de máscara, aferição da temperatura corporal e 
higienização das mãos com álcool em gel. 
 
 
 

Na expectativa de que muito em breve sejamos autorizados a retomar as aulas 

presenciais – que provavelmente serão escalonadas e com os cuidados sanitários 

necessários para a proteção de cada um – desejamos que continuem firmes e saudáveis 

de corpo, alma e mente, e fortes em suas tarefas cotidianas, particularmente os nossos 

alunos em seus estudos. E que vocês, pais ou responsáveis, continuem criando filhos 

perseverantes e corajosos!  

Tomamos a liberdade de transcrever a seguir um breve trecho do livro “A Coragem 

de ser imperfeito” para reflexão e crescimento na extraordinária tarefa de educar que 

nesses novos tempos se reveste de ainda maior importância.    

“A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse 
como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo 
garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao 
seguirmos certas regras ou adotarmos o método criado por algum especialista 
em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas 
amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como 
criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão da frustração ao terror. 
A necessidade de precisão [sempre inatingível] em um terreno incerto como esse 
deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são, ao mesmo tempo, 
sedutoras e perigosas... porque certezas geralmente produzem arbitrariedades, 
intolerância e julgamento...  

...Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como 
são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos nos 
entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida 
se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo – as virtudes que dão 
sentido e significado à vida – só podem ser aprendidos se forem experimentados. 
E a primeira oportunidade para isso está dentro da família.” (BROWN, Brené. A 
coragem de ser imperfeito. Pág. 159 e 162) 

 

       Que Deus ilumine, abençoe e guarde a todos pelo seu poder e no seu amor! 

A Direção 


