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Circular Geral 015/2020 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Pedimos especial atenção para esta Circular Geral que contém 
informações sobre: 
 

1. Retirada do material didático (Drive Thru) e entrega de um “mimo” 

para todos os alunos referente ao Dia das Crianças; 

 

2. Retomada das aulas presenciais exclusivamente para reforço 

escolar (Programa de Reforço Escolar), com calendário 

específico, a partir de 19 de outubro; 

 

3. Encontro virtual de Professores e Pais/responsáveis; 

 

4. Matrícula 2021. 

  
 

1. Retirada do material didático (Drive Thru) e entrega de um “mimo” para 

todos os alunos referente ao Dia das Crianças: 

Informamos que nos dias 29 e 30 (terça e quarta-feira da próxima semana) 

serão entregues em forma de drive thru o material didático do 4º bimestre. O 

horário da entrega será das 7 às 12 e das 13h30 às 17 horas. Pedimos que 

todos retirem o material nesses dois dias, pois o 4º bimestre iniciará no dia 

01/10. 

Aproveitaremos o momento para entregar um “mimo” muito especial para 

todos os alunos referente à ao Dia das Crianças que, em tempos normais, 

sempre é feita próximo ao dia 12. 

 

2. Retomada das aulas presenciais exclusivamente de reforço (Programa 
de Reforço Escolar), com calendário específico, a partir de 19 de 
outubro. 
Como já informamos na Circular 014, enviada no dia 21 de agosto, 

iniciaremos um Programa de Reforço Escolar presencial a partir do dia 19 de 

outubro, após o recesso escolar, que será entre os dias 09 e 18. Conforme 

já anunciamos também, a participação nessas aulas de reforço não será 

obrigatória. Serão oferecidas no contra turno da matrícula do aluno e 

seguirão calendário específico que será enviado nos próximos dias. A 

estrutura atual de aulas remotas/on-line será mantida enquanto não houver 
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autorização do governo municipal para a volta das aulas presenciais 

regulares.  

*Revisite a Circular 014 (in: www.luterano.com.br/comunicados)    se quiser 

reler as informações sobre os cuidados sanitários e outros procedimentos 

adotados pelo Luterano para mitigar o contágio da Covid-19.  
 

3. Encontro virtual de Professores e Pais/responsáveis:  
Será realizado no dia 06 e 07 de outubro às 19 horas: 
No dia 06, para responsáveis dos alunos do período da manhã, das seguintes 
turmas: Do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e para 1ª Série, 2ª Série B 
e 3ª Série B do Ensino Médio.  
No dia 07, para responsáveis dos alunos do período da tarde da Educação 
Infantil ao 9º do Ensino Fundamental e para a 2ª Série A e 3ª Série A do 
Ensino Médio.  
Os encontros serão realizados pelos professores coordenadores de turma 
através da plataforma Teams. O responsável deverá ingressar na reunião 
pelo “calendário” do Teams, com a conta do filho. Programem-se e 
participem! 

4. Matrícula 2021: 

Comunicamos que diante das circunstâncias adversas que atravessamos por 
causa da Pandemia e compreendendo as dificuldades econômicas do 
momento, a Mantenedora do Colégio Luterano decidiu reduzir em 50% o valor 
da matrícula e reajustará as mensalidades somente no mês de abril/2021. 

A matrícula para 2021 dos alunos do Luterano será entre os dias 28 

de setembro e 16 de outubro. 

PROMOÇÃO DE RESERVA DE VAGA 2021:  
FAÇA SUA RESERVA DE VAGA ATÉ DIA 16/10/2020 E  

CONCORRA A 3 KITS COMPLETOS DO MATERIAL DIDÁTICO 

Todas as informações sobre matrícula 2021 – as informações gerais e o passo 
a passo para efetuar a matrícula on-line – estarão disponíveis na próxima 
segunda-feira, dia 28, no site do Colégio na Sala de Alunos e responsáveis. 
 

A equipe diretiva, a mantenedora e todos os colaboradores do Luterano sentem-

se orgulhosos em fazer parte da história de sua família através da atividade escolar. 

Mesmo diante das novas e desafiadoras mudanças às quais fomos submetidos, 

sempre procuraremos realizar o melhor pelos nossos queridos e estimados alunos. 

Ainda que fisicamente distantes, desejamos continuar escrevendo juntos a história 

das nossas vidas. Continuamos orando para que Deus tenha compaixão do mundo 

e para que, mesmo nas adversidades, não percamos as forças, mas sigamos em 

frente com toda a confiança, esperança e fé. 

Com especial abraço! 
 

São Paulo, 25 de setembro de 2020. 

Enio Starosky  

Diretor  

http://www.luterano.com.br/comunicados

