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Circular geral 2021/04 

Sobre as aulas entre os dias 15 e 31 de março: 

Prezados pais e/ou responsáveis, alunos, professores e demais colaboradores! 

Percebemos que o número de alunos que participam das aulas presenciais (dos 35% 

permitidos) diminuiu sensivelmente depois do nosso comunicado na última segunda-feira, dia 

08, e mais ainda depois do pronunciamento do Governador no dia de ontem. A forte 

recomendação é que as escolas colaborarem no sentido de tentar reduzir a circulação de 

pessoas na tentativa de conter o avanço da COVID-19. É inegável que a realidade que se impõe 

no momento é de um agravamento da pandemia. Sempre defenderemos ao máximo a 

modalidade presencial das atividades escolares. Porém, nosso compromisso mais importante 

no momento deve ser com a vida e com a segurança de todos.   

Portanto, buscando proteger e preservar a vida de todos – tanto de alunos, como 

também de professores e demais colaboradores do Colégio – a Direção do Luterano (amparada 

pela autonomia que lhe é dada pelo Decreto nº 64.881/2020) decidiu passar ao ensino 100% 

remoto entre os dias 15 e 31 de março, conforme recomendado. Reiteramos a importância de 

observarem com atenção qualquer sintoma da COVID-19 e, havendo confirmação positiva, 

comuniquem imediatamente ao Colégio. Esta comunicação é indispensável para que sejam 

registrados no SIMED – Sistema de Informação e Monitoramento da Educação. 

As aulas, avaliações e todo processo de ensino serão realizados exclusivamente pela 

Plataforma Teams e o canal de comunicação do Colégio pelo WhatsApp – 2915-7966 – estará 

à disposição para quem necessitar. O horário das aulas será normal de acordo o horário 

vigente. As faltas nas aulas on-line serão registradas. Em caso de falta de energia elétrica ou 

conexão com internet, o colégio deverá ser informado. Contatos com a Coordenação 

Pedagógica deverão ser feitos por e-mail: (Graziella: graziella@luterano.com.br e Simone 

Terranova: terranova@luterano.com.br). Também comunicamos que secretaria, tesouraria, 

biblioteca e papelaria estarão abertas somente para serviços especiais.  

Nesse momento de confusão mundial, quando esta doença terrível procura abalar os 

fundamentos da segurança sanitária e nos abater emocional e psiquicamente, é muito 

importante que nós todos, especialmente pais e educadores, continuemos a confiar que Deus 

está conosco e que nada vai nos separar do seu amor. Que, diante o aparente silêncio e do 

aparente ocultamento de Deus, – a pandemia não é única, mas rara na história da humanidade 

– nos cabe esperar, confiar e orar para que Deus nos proteja de todos os perigos e nos guarde 

de todo mal. Não entremos em desespero, nem em pânico, mas sigamos em frente lembrados 

de que nenhuma força no universo poderá nos separar das mãos do nosso Criador. Em uma de 

suas cartas Paulo nos faz recordar que: “...nenhum poder, nem coisas do presente nem do 

futuro, nenhuma criatura, nem a morte... nada poderá nos separar do amor de Deus, que está 

em Cristo Jesus, nosso Senhor”!  

Um fraterno abraço! 

Enio Starosky – Diretor 
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