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Senhores pais e/ou responsáveis!
O mundo já se prepara para o final do ano 2020. A previsão é que 2021 ainda continuará
exigindo muitos cuidados com relação à Covid-19. Porém, estamos esperançosos que iniciaremos o
novo ano escolar com aulas 100% presenciais. Portanto, no que depender do Luterano, a partir do
dia 27 de janeiro/2021, todas as atividades escolares serão presenciais com todos os protocolos de
saúde que se fizerem necessários.
Na Circular Geral 016 – disponível em https://www.luterano.com.br/wpcontent/uploads/2020/10/Circular-Geral-2020-016-Calend%C3%A1rio-de-nov.-dez.-e-jan...pdf
–
apresentamos o calendário de novembro, dezembro e janeiro. Pedimos para que revisitem esta
comunicação e acompanhem todas as datas e horários, especialmente as avaliações do 4º Bimestre
(de 08-17 de dezembro), o intensivo para as 3as Séries do Ensino Médio (de 04 a 15 de janeiro), e o
período de recuperação (de 11 a 15 de janeiro), pela Plataforma Teams.
Com relação ao Material Didático/2021:
Em nome da Mantenedora, solicitamos que antecipem a encomenda até o próximo dia 10
de dezembro para que não ocorra atraso na entrega no início das aulas. O valor à vista ou parcelado
para quem fizer a encomenda antecipada, terá o desconto de 5% no cartão de débito, no cartão de
crédito ou com cheque pré para 15 de janeiro. Em caso de parcelamento (em até 12 vezes com
acréscimo) poderá ser no cartão de crédito ou em cheque com o primeiro vencimento em 15 de
janeiro.

Material didático – valor anual/2021
(Livros Integrados, Plataforma Digital e Agenda Escolar; Livro de Ensino Religioso, PES, Escola da
Inteligência e Música – de acordo com o Quadro Curricular)

Valor à vista a partir de 11 de dezembro
Educação Infantil
1.270,00
1º Ano E. Fundamental
1.460,00
2º - 5º Ano E. Fundamental
1.620,00
6º - 9º Ano E. Fundamental
1.860,00
Ensino Médio
1.990,00
O valor do material didático poderá ser
parcelado em até 12 vezes com acréscimo

Valor com desconto até 10 de dezembro
(desconto de 5% para pagamento antecipado
até 10/12 – com cheque para 15.01.2021 ou
1 X no cartão de débito ou crédito)
1.206,50
1.387,00
1.539,00
1.767,00
1.890,50

A partir de 11 de dezembro, o valor parcelado, sem desconto, permanece conforme tabela abaixo.

São Paulo, 23 de novembro de 2020.
A Direção.

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv. 22.6)
Luterano 87 anos – com a família ensinando para a vida!
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