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Circular Geral 017/2021 

 
 

Srs. Pais e/ou responsáveis, alunos, professores e demais colaboradores, 

 

Hoje, 16 de dezembro, com imensa satisfação, alegria e gratidão a Deus, estamos 

encerrando as atividades letivas do ano 2021. A entrega dos resultados finais do ano escolar será 

feita amanhã, dia 17, conforme os horários constantes na Circular Geral 015 – acessível em: 

https://www.luterano.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Circular-Geral-15-calendario-

novembro-dezembro-e-inicio-2022.pdf .  

Na próxima segunda e terça-feira (20 e 21/12), o funcionamento do Colégio será 

exclusivamente para assuntos com a Direção, Coordenação, Tesouraria ou Secretaria, das 8h às 12h 

e das 13h30 às 17h.  

Desejamos a todos um santo e abençoado Natal e aos nossos alunos excelentes férias e um 

proveitoso convívio com os familiares!   

 

Aproveitamos esta circular para anunciar algumas importantes notícias. 

Na Circular Geral 014/2021, publicada em 16/11, descrevemos 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. 

Como a comunidade escolar do Luterano sabe, 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.  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). 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 e acadêmicos de outras áreas – essa rica contribuição para a Pedagogia do 

Luterano, em diversos cursos e conferências em nosso Colégio (algumas delas recolhidas no livro 

“Conferências Cemoroc no Colégio Luterano São Paulo”, disponível em:- 

http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/FormacaoProfdLut.pdf) 
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Também temos a honra e a satisfação de comunicar que este diretor, que já era membro 

pesquisador do CEMOrOc, foi nomeado no último dia 07/12 Diretor Científico de Eventos desse 

Centro de Pesquisas da USP.  

 

 

 



Por fim, ainda com imensa satisfação, anunciamos por esta circular que estamos lançando 

oficialmente as celebrações do 90º aniversário do Colégio Luterano. 18 meses ainda nos separam 

da data oficial que será em 12/05/2023. Porém, julgamos que essa data redonda deve ser 

preparada com muito entusiasmo, alegria e gratidão. Sobretudo porque estamos nos 

encaminhando para um novo momento histórico após a pandemia da COVID-19 que atingiu o 

mundo todo.  

Informo nesse sentido, para nossa grande alegria, que acabam de chegar da gráfica os seis 

livros (o Luterano é coeditor) com que o Cemoroc quis presentear-nos para nossos eventos de 2022 

em preparação do 90º. Aniversário do Colégio.  

 

(também se encontram disponíveis on line no site do Centro: http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page5.html ) 

 

 

Reiterando os votos de um Santo Natal e Feliz 2022,  

 

 

Prof. Dr. Enio Starosky 

Diretor............ 

 

 


