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Circular Geral 014/2021 

 

 

Queridos pais e alunos,  

 

 

Aproximando-nos de mais um final de ano letivo (as aulas terão seu encerramento em 

16/12), também marcado pelas limitações impostas pela pandemia, dirijo-me a vocês, pais e alunos, 

para relembrar alguns pontos que marcaram nossa escola neste 2021.  

Ao longo do ano, desenvolvemos todos os meios para acompanhar os alunos, tanto remota 

como presencialmente: a direção e os professores não pouparam esforços para manter o ensino em 

elevado nível, apesar de todas as dificuldades que o país tem enfrentado. Nesse sentido, adquirimos 

equipamentos tecnológicos e fizemos sua manutenção permanente, continuamos com a plataforma 

TEAMS para as aulas remotas e/ou híbridas, investimos na formação tecnológica do corpo docente, 

estivemos atentos às necessidades de cada aluno e cuidamos escrupulosamente dos protocolos de 

cuidados com a pandemia.  

Nesta Circular Geral, permitam-me deter-me em um ponto importante, um diferencial do 

Luterano. Como Diretor, tenho orgulho em comunicar que o colégio tem consolidado sua trajetória 

em direção ao ideal de ser também um polo de pensamento pedagógico: desde 2015, temos tido o 

privilégio de contar com uma parceria com o Cemoroc, importante Centro de Pesquisas da 

Faculdade de Educação da USP (http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/). Desde então, o Cemoroc 

ministrou no Colégio 7 cursos de formação para nossos docentes e diversas conferências para pais e 

alunos. Uma amostra dessas atividades foi recolhida em livro publicado pela Editora Kapenke em 

coedição com a USP e que se intitula precisamente “Formação de Professores, Pais e Alunos – 

Conferências Cemoroc no Colégio Luterano São Paulo”:  

http://www.luterano.com.br/
http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/


 
Disponível também on-line: 

http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/FormacaoProfdLut.pdf 

 

Esses autores do Cemoroc-Feusp, que nos honraram com suas conferências e palestras no 

Colégio, são os professores: Aida R. Hanania, Chie Hirose, Enio Starosky, Jean Lauand, João 

Sérgio Lauand, Luiz Costa Pereira Jr., Nadia Wacila H. Vianna, Paulo Ferreira da Cunha, Roberto 

C. G. Castro, Silvia M. Gasparian Colello e Vitor Chaves de Souza. Desses, 2 são professores 

titulares (o mais alto grau acadêmico) da USP; dois são Livre-docentes da USP e 4 são pós-

doutores. Além do catedrático da Universidade do Porto, Prof. Dr. Paulo Ferreira da Cunha, 

atualmente juiz da Suprema Corte de Portugal.  

 

 
                     Luterano 26-11-2018.  Presidem a mesa: Paulo Ferreira da Cunha, Jean Lauand e Sílvia Colello. 

 

http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/FormacaoProfdLut.pdf


Neste ano de 2021, tivemos a alegria de ver publicados em revistas acadêmicas da USP, 

artigos de professores do Luterano: Simone Marquart Terranova, Simone Hartleben Starosky, 

Magda Dorotéa Zimmer Huf, além de diversos estudos do diretor. 

Também, nestes últimos anos, docentes do Luterano têm participado, como conferencistas e 

debatedores nos Seminários Internacionais Cemoroc Filosofia & Educação (atualmente em sua 23ª. 

edição).  

O Luterano tem sido também coeditor de diversos livros e revistas da USP, como é o caso 

da obra que, em breve estará publicada, em preparação das celebrações de nosso 90º aniversário: 

 

 

Em busca do ideal de que o Luterano seja também um centro de produção de pensamento 

pedagógico, temos o privilégio de contar, já há sete anos, com a constante assessoria do Prof. 

Titular da Feusp, Jean Lauand, desde 2018 Professor Colaborador do Luterano. O Dr. Lauand é um 

dos mais ilustres filósofos da educação e da linguagem, pesquisador de diversas universidades 

europeias e membro da Real Academia de Letras de Barcelona. Muitos de seus artigos e livros estão 

publicados em 30 países e traduzidos para 15 idiomas. (Cf. currículo Lattes 

http://lattes.cnpq.br/6007670556234119)  

http://lattes.cnpq.br/6007670556234119


Sendo pioneiro no Brasil nas pesquisas sobre educação personalizada com base na teoria do 

psicólogo americano David Keirsey, Lauand (orientador do doutorado do diretor sobre esse tema) 

tem trazido – junto com seu grupo de pesquisas keirseyianas da Feusp – essa rica contribuição para 

a Pedagogia do Luterano.  

O Projeto Coepta. Uma das grandes conquistas do Luterano é a presença, em todas essas 

edições, de alunos nossos da 3ª. série do Ensino Médio como autores nas revistas Coepta 

(atualmente em seu No. 8). Como sabem, o Projeto Coepta (do qual o Luterano é cofundador e 

coeditor), tão bem recebido pela mídia, publica em revistas da USP, em parceria com universidades 

europeias, artigos de jovens autores ao lado de estudos de consagrados doutores (Cf. 

http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page07sa.html). Já são formandos do Luterano que nos 

orgulharam com a aprovação de seus artigos nessas revistas internacionais. Neste ano, apesar de 

todas as dificuldades, e da enorme concorrência nas Coepta, parabenizamos as alunas Giovanna de 

Oliveira e Lia Aparecida de Souza Maure – e seus orientadores: Prof. Jean Kissler Frank e Prof. 

Fernando Santos da Silva, pelos artigos aprovados e publicados: 

http://www.hottopos.com/rih54/index.htm   

 
 

 

 

Cumprimentamos também os pais da Giovanna e da Lia por terem acompanhado 

atentamente a trajetória escolar das filhas proporcionando todo apoio e incentivo necessários para 

seu excelente desempenho.  

Por fim, pedimos a todos que atentem para algumas informações gerais importantes: 

http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/page07sa.html
http://www.hottopos.com/rih54/index.htm


1. Evento de entrega solene da Revista COEPTA: dia 23/11, durante o expediente escolar, 

para alunos e convidados, na Capela do Colégio. 

2. Evento de entrega das medalhas de prata e de ouro dos participantes da OBA (Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica): dia 23/11 – durante o expediente de aulas.  

Receberão medalha de Prata: Gustavo Ferreira de Souza Soares Bueno, Mariana Santos Proença, 

Raphael Lima de Oliveira e Thamires do Monte Santana. 

Receberão medalha de Ouro: Celine Mocarzel Miranda e Ricardo Wachholz. 

3. As avaliações do 4º bimestre acontecerão no período de 24/11 a 03/12. A recuperação 

será de 07 a 16/12; e o Exame Final, nos dias 11, 12 e 13 de janeiro. 

4. Programa de Natal: Este ano ainda faremos o nosso Programa de Natal em forma de Live. 

Com o tema: “DEUS CONOSCO”, a live será transmitida pelo Youtube e pelo Facebook no 

próximo dia 27/11, às 19 horas.  

5. Lista de material/2022: disponível a partir de 19/11 no site oficial do Colégio: 

www.luterano.com.br na aba: Educacional. 

 

  Despedimo-nos desejando a cada um e a todos um excelente período pré-natalino. Que 

continuemos seguindo em frente em fé e em esperança, vivendo o amor ao próximo por causa do 

amor que recebemos na manjedoura!  

 

São Paulo, 16 de novembro de 2021. 

 

Prof. Dr. Enio Starosky 

Diretor 

 

 

http://www.luterano.com.br/

