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Circular Geral 2020/016

Senhores Pais e/ou responsáveis!
Hoje é 25 de novembro de 2021. O mundo já se prepara para a chegada de 2022. A
expectativa de todos é que seja um ano mais tranquilo com relação à Covid-19. Também nós do
Colégio Luterano alimentamos a esperança de que o novo ano escolar inicie dentro da normalidade.
Sigamos em frente, confiantes, conforme recomenda o apóstolo Paulo: “Com a força que Cristo no
dá podemos enfrentar qualquer situação”. (Fp 4.13)
Na Circular Geral 015 – disponível em
https://www.luterano.com.br/wpcontent/uploads/2021/11/Circular-Geral-15-calendario-novembro-dezembro-e-inicio-2022.pdf –
apresentamos o calendário referente ao final de novembro e aos meses de dezembro e janeiro.
Pedimos para que revisitem esta comunicação e acompanhem todas as datas e horários.
Nesta Circular Geral apresentamos informações importantes com relação ao Material
Didático/2022, como segue:
Em nome da Mantenedora, solicitamos que antecipem a encomenda até o próximo dia 10
de dezembro para que não ocorra atraso na entrega no início das aulas. O valor à vista ou parcelado
em até 12x, para quem fizer a encomenda antecipada, terá o desconto de 7% no cartão de débito,
no cartão de crédito ou com o 1º cheque pré para 10 de dezembro.

Material didático – valor anual/2022
(Livros Integrados, Plataforma Digital e Agenda Escolar; Livro de Ensino Religioso, PES, Escola
da Inteligência e Música – de acordo com os Quadros Curriculares de cada nível de ensino)

Valor à vista a partir de 11 de dezembro

Valor com desconto de 7% até 10 de
dezembro/21
em 1 X no cartão de débito/crédito ou
cheque!

Educação Infantil

1.395,00

1.297,35

1º Ano E. Fundamental

1.600,00

1.488,00

2º - 5º Ano E. Fundamental

1.785,00

1.660,05

6º - 9º Ano E. Fundamental

2.045,00

1.901,85

Ensino Médio

2.150,00

1.999,50

O valor do material didático poderá ser
parcelado em até 12 vezes com acréscimo
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas diretamente na tesouraria do Colégio.

São Paulo, 25 de novembro de 2021.

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 – com a família ensinando para a vida!

