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AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS,
Anteontem, dia 13, o governo estadual anunciou a retomada obrigatória
dos estudantes às aulas presenciais a partir do próximo dia 18. O Colégio
Luterano continuará seguindo todos os protocolos sanitários de acordo com o
que já vem praticando durante toda a pandemia, especialmente na retomada
com número maior de alunos desde o mês de agosto.
Comunicamos que o ensino híbrido (aulas presenciais e on-line
simultâneas) continuará nas turmas em que tiver estudantes no grupo de risco,
com comorbidades ou em condição de saúde com fragilidade à COVID-19, e que
apresentem atestado médico para permanecerem em atividades remotas.
A partir de 03 de novembro, a frequência dos estudantes deverá ser de
100% presencial e passarão a vigorar as mesmas regras do período anterior à
pandemia. Porém, exceções serão cuidadosamente analisadas pela direção e
as famílias desses alunos serão devidamente informadas.
Aproveitamos para homenagear, em nome da comunidade escolar do
Luterano, todos os professores neste 15 de outubro, “Dia dos Professores”.
Nosso reconhecimento e nossa gratidão a esses profissionais da educação que
souberam se reinventar em mais um ano tão atípico e desafiador para todos nós.
A eles dedicamos as palavras sapienciais e proféticas de Daniel 12.3: “Os
mestres sábios, aqueles que ensinaram muitos a fazer o que é certo, brilharão
como as estrelas do céu com um brilho que nunca se apagará”.

Que Deus continue guardando a todos nós em seu amor!
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Colégio Luterano 88 anos – aqui há um lugar para você!
“Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida dele não se desviará” (Pv. 22.6)

