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São Paulo, 29 de junho de 2021. 

À comunidade Escolar do Colégio Luterano! 

Assunto: Final do 1º semestre – comunicações gerais 
 

Muito estimada comunidade escolar! 

Desde março do ano passado, tão logo foram anunciadas as primeiras notícias sobre a pandemia, 

o Colégio Luterano permaneceu atento à evolução do difícil cenário que atingiria o Brasil e o mundo a 

partir de então. A doença, de magnitude incalculável, exigiu muito de todos nós. Procuramos nos adaptar 

de todas as formas à nova realidade social no trabalho, na família, na escola, na igreja.... Ninguém podia 

prever que se estenderia por tanto tempo e que consumiria tanto da nossa energia física e emocional. 

Choramos e nos entristecemos com as centenas de milhares de mortes no Brasil e com quase quatro 

milhões ao redor do mundo. Muitos viram seus entes queridos indo embora sem poder dar um abraço, 

nem ao menos um adeus. Mas também nos alegramos e agradecemos porque mais de cento e sessenta 

milhões de pessoas no mundo já venceram a luta contra essa terrível doença. Como repetidas vezes 

escrevemos em nossas comunicações para vocês, queridas famílias do Luterano, continuemos firmes e 

esperançosos, sem nunca esmorecer, pois a nossa vida está nas mãos de Deus!  

Portanto, chegando ao final deste semestre escolar, ainda no formato de ensino híbrido, 

queremos agradecer imensamente o apoio, a confiança e o esforço de cada um de vocês para garantir, 

juntamente com o Colégio, a continuidade da formação escolar dos seus filhos. Sigamos em frente 

também no segundo semestre e continuemos unindo as nossas vozes àquela bela canção: “Como é 

bonito, Senhor, cada manhã recomeçar; tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, 

Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar!”  

Atentem-se às seguintes informações importantes para o final de junho, julho e início de agosto: 
 

1. Reunião de Pais e Mestres, on-line pelo Teams para divulgação dos resultados do 2º bimestre – 

30/06:  

*das 8h30 às 10h - para responsáveis dos alunos do período da manhã. 

*das 13h30 às 15h - para responsáveis dos alunos do período da tarde. 

2. Férias dos alunos e professores: 01/07 - 01/08. 

3. Retorno às aulas: 02/08. 

4. Horário de funcionamento do Colégio durante o período das férias: Das 8 às 12 horas e das 

13h30 às 17 horas. 

5. Pesquisa sobre retorno às aulas presenciais em agosto: pedimos que fiquem atentos ao envio de 

uma pesquisa sobre quem retornará presencialmente às aulas em agosto. Esta pesquisa será 

enviada para todos e deverá ser respondida entre os dias 19 e 26 de julho. 

6. Entrega dos materiais do terceiro bimestre: Serão entregues no primeiro dia de aula para quem 

estiver presente (dia 02/08); e, para quem optar por ficar em casa, será entregue nos dias 29 e 

30/07, em forma de Drive Thru, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. 

7. Uniforme escolar: todos os alunos sempre devem comparecer ao Colégio uniformizados. 

Portanto, quem ainda não adquiriu deverá encomendar na Malharia Marabá durante o mês de 

julho. 

8. Novo sistema de Gestão Escolar: Sempre visando à melhoria dos serviços educacionais, 

implantaremos um novo sistema de gestão escolar durante o mês de julho. Durante a implantação 

poderá acontecer instabilidade de acesso, portanto, pedimos a compreensão de todos. A 

comunicação específica sobre esta alteração será feita na segunda quinzena de julho. Para a 

solução de qualquer dificuldade com relação a este assunto, favor entrar em contato com a 

secretaria. 
 

Desejamos aos nossos alunos e professores ótimas férias e suplicamos que a todos nós Deus 

cuide, proteja e sempre mostre o caminho certo para seguir em frente! 
 

A Direção. 


