COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO
Rua Professor Vilalva Júnior 73 - Ipiranga - SP – Tel. 2915-7966
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – Diretoria de Ensino Centro Sul
http://www.luterano.com.br

Circular 012/2020

Srs. Pais e/ou Responsáveis,
Primeiramente, espero que vocês e todos os seus estejam bem.
Segue o calendário escolar previsto para o 3º bimestre – Plano Emergencial (Covid
19). Avisaremos se houver necessidade de alguma mudança no decorrer do período em
função dos imprevistos que poderão ocorrer.

JULHO
DIA
De 06 a 17
16 e 17
20
24

23 e 24
28
De 28 a 30/07

AGOSTO
03 a 09

12 a 21/08

SETEMBRO
07
08

EVENTO
Avaliações bimestrais – 1º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino
Médio
Drive Thru – Entrega do material do 3º Bimestre
Início do 3º Bimestre
Sorteio Virtual - às 19h
Acompanhem pelo Instagram do Colégio Luterano (conforme número
recebido na etiqueta do Kit “Arraiá do Luterano”, na entrega do material do
3º bimestre)
Conselho de Classe Virtual – (Professores, Coordenação e Direção)
Boletins do 2º Bimestre disponíveis no site do Luterano – Sala de alunos e
responsáveis
Encontro Virtual - Professores e Responsáveis - das 19h às 20h, na
Plataforma Teams (ingressar às 19h, pela conta do aluno, em Calendário)
Dia 28: 2º ao 9º Ano – Turma do período da manhã e 2ªs série do Ens. Médio
AeB
Dia 29: 2º ao 9º Ano – Turma do período da tarde
Dia 30: Ed. Infantil, 1º Ano e Ensino Médio (1ª série A e 3ª série A e B)
Pesquisa dirigida aos responsáveis sobre o retorno das aulas presenciais. O
questionário será enviando pela lista de transmissão do WhatsApp.
*Solicitamos a participação de todas as famílias.
Recuperação do 2º Bimestre - Alunos em recuperação (que não atingiram os
objetivos mínimos) devem seguir as orientações que serão enviadas
posteriormente pelos professores.
Feriado Nacional – Dia da Independência do Brasil
Previsão do retorno das aulas presenciais com 35% de alunos de cada turma.
As aulas serão em formato híbrido: presencial e transmissão “ao vivo” – 35%
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08 a 18
19

16 a 29

dos alunos podem vir ao Colégio e terão aulas na sala; e os demais assistirão
“ao vivo” de casa.
Posteriormente enviaremos mais informações.
Acolhida dos alunos e Sondagem diagnóstica da aprendizagem.
Sábado letivo – com as aulas de segunda-feira, no horário regular das aulas.
Observação: 24 e 31/10 - aulas de terça e quarta-feira;
07 e 14/11 – aulas de quinta e sexta-feira.
Avaliações bimestrais – 3º Bimestre.

Recomendamos: Como a vida estudantil continua sendo 100% com o auxílio
da tecnologia digital, indicamos e recomendamos fortemente que assistam à live gravada
“Etiqueta Digital” no seguinte link: https://youtu.be/GeJV9MmPpDo . Uma das maiores
autoridades brasileiras no tema, Profa. Dra. Patrícia Peck, dá excelentes orientações a
respeito da legislação vigente sobre as regras das relações no mundo digital, sobretudo
nas salas de aulas totalmente virtualizadas. Sabemos que nossa reputação fica toda
registrada na internet, por isso é imprescindível saber qual deve ser a conduta correta dos
filhos nas relações virtuais e como supervisionar e orientar o uso adequado da tecnologia.
Apesar das complexas limitações impostas pelo momento, o Luterano está
fazendo o melhor em favor da aprendizagem dos seus alunos e sabemos que vocês, pais
e/ou responsáveis, também estão fazendo o melhor para acompanhar de perto os
estudos dos filhos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos nós!

São Paulo, 24 de julho de 2020.

A Direção
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