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Circular Geral 012/2021 

AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

Observem e atentem para as datas a seguir:  

 

OUTUBRO  

01 Início do 4º Bimestre 

01 
Bolsa de Estudos Socioeconômica/2022: Edital e Regulamento à 
disposição entre os dias 01 e 22 de outubro/2021 no site oficial: 
www.luterano.com.br  

05 Divulgação dos resultados do 3º Bimestre no Sistema Ma&a 

07 
Início da Recuperação do 3º bimestre.  Os alunos receberão o 
conteúdo e o calendário de provas pelos professores em sala de 
aula. 

11 Antecipação do Dia do Professor - NÃO LETIVO 

12 Feriado Nacional – Dia das Crianças 

13 a 15 

 Evento Cultural (antecipação do evento do dia 23/10) 
Obs.: Será durante o horário regular das aulas e somente com a 
participação dos alunos e professores, seguindo os protocolos de 
segurança sanitária. Alunos on-line poderão participar on-line.   
Dia 13 – Dia do Pijama: o aluno que quiser poderá vir vestido com 
pijama (não pode camisola ou pijama curto); 
Dia 14 – Dia do Esportista: o aluno que quiser poderá vir vestido 
com o uniforme do time preferido; 
Dia 15 – Dia do Engraçado:  o aluno que quiser poderá vir vestido 
com roupas engraçadas ou fantasia ou roupa de passeio. 

31 
Marco Inicial da Reforma Protestante da Igreja Cristã no séc. XVI – 
aulas normais 

 

Obs.: A reunião com os pais dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio será 

agendada individualmente, entre o professor/coordenador da turma e o responsável, 

conforme a necessidade do aluno. Posteriormente enviaremos mais informações. 

Que Deus, Senhor e Doador da vida, continue abençoando a todos nós, 

protegendo-nos pelo seu poder e guardando-nos no seu amor! 

 
Direção/Coordenação 

30.09.2021 
 

Colégio Luterano 88 anos – aqui há um lugar para você! 

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