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

Desde 1933 com a família ensinando para a vida! 
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Circular Geral 003/2021 

 

Srs. Pais e/ou responsáveis! 

 Como é sabido por todos, neste ano não haverá feriado de Carnaval. 

Portanto, as aulas no Colégio Luterano em 15, 16 e 17 de fevereiro (segunda, terça 

e quarta-feira da semana que vem), continuarão normalmente na forma híbrida 

(com 35% de alunos presencialmente e os demais, on-line).  

Comunicamos também que até o fechamento desta circular o prefeito da 

Capital não havia autorizado que mais de 35% dos alunos retornem às aulas 

presenciais. O Decreto municipal prevalece sobre o Decreto estadual nas 

resoluções sanitárias. Qualquer mudança nesse sentido comunicaremos pelo 

TEAMS.    

  

 Aproveitamos para convidá-los mais uma vez a continuarem confiantes de 

que os momentos mais difíceis da pandemia estão passando e que muito em breve 

todos poderemos plantar um belo jardim onde antes só víamos “pedras e areia”. 

Reafirmamos uma velha verdade quando olhamos a história do mundo com lente 

de aumento: que o pior dos “invernos” que temos que enfrentar sempre podem 

anunciar uma bela primavera, pois Deus não nos criou para que, antes de tudo, 

sejamos felizes, mas para que, antes de mais nada, possamos amar e ser amados. 

A felicidade é consequência do amor. Sabemos disso quando amamos nossos 

filhos, família, trabalho...  e quando vivemos cada dia como mais uma oportunidade 

para servir.  

  

Um fraterno abraço a todos! 

 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021. 

Enio Starosky - Diretor  


