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Circular geral 2021/05 

Sobre antecipação de feriados  

entre os dias 26 de março e 04 de abril/2021 e outras orientações: 
 

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

 Surpreendentemente, o prefeito da capital publicou o Decreto nº 60.131, de 18 de 

março de 2021, determinando a antecipação de cinco feriados municipais para os dias 26, 

29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Como o Decreto tem força de lei, a Direção do Colégio 

comunica que a determinação será cumprida. A medida antecipa os feriados de Corpus 

Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados do aniversário de São 

Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2022, objetivando a 

redução da circulação de pessoas e, consequentemente, a transmissão do novo coronavírus. 

 Infelizmente o Decreto também altera o nosso calendário escolar ficando da seguinte 

forma: 

- De 26/03 a 04/04 – Feriados antecipados 

- 05/04 - Retorno previsto para as aulas híbridas (turmas A presencialmente e as turmas 

B on-line); 

- De 09 a 20/04 - avaliações bimestrais - 1° bimestre. Serão realizadas pela plataforma 

Teams ou presencialmente, conforme calendário que também será publicado no 

Teams e encaminhado pela lista de transmissão. As avaliações serão realizadas nos 

horários estabelecidos no Calendário das Avaliações Bimestrais. 

- 21/04 - Feriado Nacional - Tiradentes. 

- 22/04 - Início do 2° bimestre (O material didático do 2º Bimestre será entregue em 

data a ser informada posteriormente). 

Os boletins com os resultados do 1° bimestre serão divulgados no Sistema Sponte – 

acesso pelo site do Colégio em Sala de Alunos e Responsáveis 

As reuniões de pais/responsáveis com os professores serão realizadas on-line, 

agendadas com os responsáveis dos alunos que ficaram com aproveitamento escolar abaixo 

da média bimestral (mínimo 6,0 nos componentes curriculares). Os responsáveis dos alunos 

que tiveram bom aproveitamento escolar no 1° bimestre poderão agendar horário para 

conversar com o professor, on-line, através do chat do Teams (para Educação Infantil ao 5º 

ano) e através do agendamento pela secretaria (para 6º Ano ao Ensino Médio) no número 

2915-7966. 

Agradecemos imensamente a compreensão e o apoio das famílias do colégio 

Luterano! Como estamos vivendo tempos de muitas incertezas, caso haja alguma alteração 

necessária nas datas divulgadas, informaremos através de circular, pela lista de transmissão 

e pelo site do colégio. 

Que Deus abençoe e guarde a todos! 

 

  

Enio Starosky – Diretor 


