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Circular Geral 011/2020 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv. 22.6) 

Colégio Luterano - 87 anos com a família ensinando para a vida! 

 

 

São Paulo, 06 de julho de 2020. 

 

À Comunidade escolar do Colégio Luterano, 

Com satisfação e alegria nos dirigimos novamente a todos vocês 

pais/responsáveis e alunos do Luterano na esperança de encontrá-los todos bem, 

tomando os cuidados recomendados para preservar a saúde!  

 

Esta circular tem por objetivo: 

1. Comunicar que o Material Didático do 3º bimestre será entregue como 

no 2º bimestre, em forma de drive thru, nos dias 16 e 17 próximos. A 

retirada deverá ser feita das 7h às 12h e das 13h30 às 17 horas, pois o 

início do 3º bimestre será no dia 20. Junto do material seguirá um número 

para sortear 3 bolsas de estudos de 100% e 3 conjuntos de material 

didático do Sistema Positivo de Ensino para o ano 2021, entre os alunos 

da Educação Infantil à 2ª Série do Ensino Médio. Para os alunos 

formandos das 3ª Séries do Ensino Médio serão feitos dois sorteios: uma 

bicicleta; e um vale tênis. Os sorteios serão realizados ao vivo, no dia 

24/07, às 19 horas, pelo Instagram.  

 

2. Lembrar que hoje (06/07) iniciamos as avaliações bimestrais que 

acontecerão até o próximo dia 17 no Teams ou no Positivo On. As 

avaliações serão realizadas de acordo com o calendário publicado na 

Plataforma Microsoft Teams, como também nos roteiros de estudos do 

1º ao 5º Ano. 

 

3. Convidar a todos para participar de mais uma Campanha de Agasalho 

e de Alimentos. Nosso muito obrigado àquelas famílias que fizeram 

doações na campanha anterior e incentivamos que agora também 

participem. Esta nova campanha está sendo organizada pelo 

Departamento de Ação Social da Congregação Redentor e o Colégio 

Luterano está unindo forças para ajudar muitas pessoas necessitadas. 

Participem!  
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*Sugerimos que entreguem a doação no dia em que vierem retirar o 

Material Didático (16 e 17). Porém, se quiserem entregar em algum outro 

momento na recepção do Colégio, a Campanha irá até o dia 31. 

 

 

4. Incentivar a que todos continuem confiantes e não percam a 

esperança de que muito em breve o mundo voltará ao normal. Temos 

recebido muitas manifestações de preocupação e angústia. Não se 

deixem abater pelas circunstâncias de incertezas do momento! 

Lembrem-se da proteção, dos cuidados e da direção de Deus sobre todas 

as coisas e continuem exercendo suas funções com otimismo e 

entusiasmo. Recomendamos que todos sigam o salmista ao dizer: 

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará!”  

Uma bonita canção diz que “Pelo mundo quando estás a caminhar, teus 

problemas não te devem preocupar; situações difíceis sempre existirão, 

Deus te orienta segurando a tua mão”! 

 

 Um forte abraço virtual com renovada esperança de que em breve tudo vai 

ficar bem! 

 

A Direção 


