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À comunidade Escolar do Colégio Luterano! 
Assuntos: Festa Caipira Virtual e Calendário do final de semestre 
 
 

1. Festa Caipira – Devido aos protocolos de segurança sanitária por causa da pandemia, o colégio não 
poderá realizar a tradicional Festa Caipira de maneira presencial. A data prevista era dia 12/06, conforme 
o calendário da agenda escolar. Entretanto, como publicado nas redes sociais do colégio, desde o dia 07 
iniciamos uma “Festa Caipira Virtual do COLUSP”! Motivados tão somente por gratidão pela vida e 
aproveitando a tradição da cultura popular e das comidas típicas caipiras, vamos marcar o final do 
semestre com muita diversão e desafios. Haverá também um momento para saborear algumas 
gostosuras típicas da Festa Caipira em formato Drive Thru sobre a qual enviaremos mais informações 
nos próximos dias! É um bom momento para reunir a família e participar da Festa Caipira Virtual. Fiquem 
atentos no Instagram e no Facebook do Luterano!  
 

2. Calendário: 
 

JUNHO 

DIA EVENTO 

07 Início dos desafios da Festa Caipira Virtual 

DE 14 a 28 Campanha Solidária – Arrecadação de alimentos não perecíveis e roupas de inverno 
(em bom estado de uso). Não deixem de participar ajudando quem mais precisa! 

De 16 a 25 Avaliações bimestrais – Fundamental 1: Seguir calendário de provas enviado pela 
professora aos alunos (impresso para alunos presenciais e disponibilizado no chat do 
Teams); Fundamental 2 e Ensino Médio: disponibilizado na lista de transmissão e na 
plataforma do ano/série no Teams. 

26 “Festa Caipira em formato Drive Thru” – Retirada das encomendas de alimentos 
típicos, das 10h30 às 14h – mais informações serão dadas nos próximos dias. 

29 Conselho de Classe  - Não letivo 

30 
 

Reunião de Pais e Mestres, on-line pelo Teams para divulgação dos resultados do 2º 
bimestre: 
 *das 8h30 às 10h - para responsáveis dos alunos do período da manhã. 
*das 13h30 às 15h - para responsáveis dos alunos do período da tarde. 

JULHO 

De 01/07 a 
31/07 

Férias escolares 

11 89º Aniversário da Fundadora do Colégio Luterano - Congregação Redentor 
(Celebração Festiva pelo Youtube às 9h30:  ielb.redentor) 

AGOSTO  

02 Volta às aulas – 3º Bimestre 
 

Observações: 
- Horário de funcionamento do Colégio durante o mês de julho: 

Das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. 

- Período de recuperação do segundo bimestre:  

       * O calendário de provas de recuperação para alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio será divulgado no início de agosto. Posteriormente enviaremos mais informações.  
 

 
  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 88 anos – Aqui há um lugar para você! 
 


