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Circular Geral 2021/001    
 
 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 
 
Estamos às vésperas do ano letivo de 2021! Sejam todos muito, muito bem-vindos!  
 
É hora de iniciarmos uma nova jornada, com novos desafios e propósitos e com a 
convicção de que faremos o que for melhor para o desenvolvimento cognitivo, social, 
emocional e físico do aluno, utilizando como recurso pedagógico o Ensino Híbrido, 
enquanto não for autorizado o retorno presencial total dos alunos.  
 
Nesta primeira Circular Geral (2021/001), seguem algumas informações muito 
importantes. Antes, porém, queremos lembrar que: 
 
Estamos num período em que a comunicação é quase integralmente virtual, 
portanto, solicitamos enfaticamente que todos mantenham permanentemente 
atualizados seus dados cadastrais, particularmente o WhatsApp e o endereço de 
e-mail. Também solicitamos especial atenção às circulares (tanto as gerais como 
as específicas), através das quais informaremos eventual alteração necessária e 
não prevista na Agenda Escolar. Circulares especiais ao longo do ano serão 
encaminhadas pelos alunos, pela lista de Transmissão do WhatsApp (2915-7966) 
e também pelo site do Luterano (www.luterano.com.br).  
 

1. Lista de Transmissão do WhatsApp: todos os responsáveis estão sendo 
cadastrados na lista de transmissão. Para que você receba as comunicações 
basta adicionar o nosso número – que é (11) 2915-7966 – aos seus contatos 
mantendo-os sempre atualizados.  
Mais informações podem ser obtidas pela secretaria. 
 
Para recordar importantes regras e princípios de boa “netiqueta” (etiqueta na 
comunicação virtual) acesse: https://www.bol.uol.com.br/listas/23-dicas-de-boas-
maneiras-e-etiqueta-para-o-uso-do-whatsapp.htm .  

 
2. Sobre o início das aulas: A secretaria municipal de educação determinou que 

as aulas presenciais só podem iniciar a partir de 01/02, com 35% dos alunos de 
cada turma. Em virtude dessa determinação, o colégio reorganizou o calendário 
escolar para o início das atividades letivas e tomou algumas importantes 
decisões, como segue: 
  

• 19/01 – Envio de pesquisa aos responsáveis para saber quem autoriza ou não o 
retorno do estudante à aula presencial, enviada pela lista de transmissão do 
WhatsApp do colégio: 2915-7966. 

(Obs.: Reiteramos que é indispensável cadastrar no seu celular o número do WhatsApp 
do Colégio para receber todas as informações do Colégio). 
 

• 27/01 – Drive Thru para entrega do material didático, das 7h30 às 12h e das 13h30 
às 17h, para quem realizou a matrícula até 15/01/21. Os alunos matriculados após 
15/01 receberão os livros didáticos posteriormente. 

 

• 27/01 – Às 19 horas: Encontro virtual de responsáveis e professores, on-line, pela 
Plataforma Teams. 

 

http://www.luterano.com.br/
https://www.bol.uol.com.br/listas/23-dicas-de-boas-maneiras-e-etiqueta-para-o-uso-do-whatsapp.htm
https://www.bol.uol.com.br/listas/23-dicas-de-boas-maneiras-e-etiqueta-para-o-uso-do-whatsapp.htm


(Obs.: Para os alunos novos em breve, será disponibilizado no site do Luterano e na lista 
de transmissão, um manual orientando a respeito do login e senha de como acessar e 
usar a plataforma Teams. Os alunos do Luterano em 2020 permanecerão com o mesmo 
login e senha). 
Qualquer dúvida, entre em contato pela lista de transmissão/whatsapp: 2915-7966.  
          

• 28 e 29/01 – Aula on-line pela Plataforma Teams (o horário dessas aulas será 
disponibilizado em breve no site, na Lista de Transmissão e na própria Plataforma 
Teams – na aba “Geral”.  
 

• 01/02 – Início das aulas em formato híbrido (presencial e on-line): Os alunos autorizados 
a frequentar as aulas presencialmente no Colégio serão devidamente comunicados. A 
participação será de acordo com uma escala de alunos, que será comunicada aos 
responsáveis pelo chat do Teams. Os alunos que permanecerem em casa participarão 
das aulas transmitidas ao vivo diretamente da sua sala de aula, seguindo o horário 
regular de aulas. O horário das aulas será divulgado em breve na plataforma do Teams 
na aba “Geral”. A frequência/ausência dos alunos – tanto nas aulas remotas como nas 
aulas presenciais – será rigorosamente registrada. 
 
3. Horário das aulas:  

Educação Infantil: 13h30 – 17h25; 
Fundamental I (1º Ano ao 5º Ano): 7h25 – 11h50 e 13h25 – 17h50; 
Fundamental II: 7h10 – 12h e 13h20 – 18h10; 
Ensino Médio: 7h10 – 13h30. 

 
4. Agenda Escolar: Seu filho receberá a Agenda Escolar junto com o material didático 

em 27.01. A Agenda Escolar é personalizada para as escolas da Rede Luterana de 
Educação no Brasil. Nas primeiras 16 páginas estão registradas muitas 
informações úteis específicas do Colégio Luterano. O acompanhamento pela 
Agenda é necessário, pois comunicações importantes sobre seu filho(a) poderão 
estar registradas na página do dia correspondente. 

 
5. Capelania Escolar – a partir deste ano temos a grata satisfação e a grande alegria 

de contar com a presença e o trabalho do jovem teólogo e professor Jean K. Frank 
na Capelania Escolar (pastoral escolar). Ao Pastor Jean nossas boas vindas em 
nome de toda a família escolar do Luterano! 

 
 

Num mundo que beira a orfandade de valores, convidamos vocês, pais e/ou 

responsáveis, a caminharmos juntos em mais um ano para construir uma educação de 

excelência pautada por uma educação para o amor. Valorizemos tanto as ciências e 

artes úteis para esta vida, como também valores perenes e eternos, especialmente os 

que se fundamentam nas virtudes da fé, da esperança e do amor! Para tanto, 

mantenhamos um contato bem próximo, seja virtual ou presencialmente.  

 
Desejamos a todos um excelente e abençoado ano! 

 
São Paulo, 21 de janeiro de 2021. 

                                                                                                          

 
 

 

 
Colégio Luterano – Rumo aos 90 anos ensinando para a vida! Aqui há um lugar para você! 

 

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


