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Circular Geral 001/2022    
 
 

Senhores pais e/ou responsáveis, 
 

Sejam todos muito bem-vindos ao ano escolar 2022!  

 

Ontem, 31 de janeiro, iniciamos um novo ano escolar. Hoje, com esta primeira Circular Geral, 

como fazemos todos os anos, chamamos a sua atenção para algumas informações importantes 

que seguem abaixo: 

 

1. Circulares gerais e específicas: Solicitamos especial atenção às circulares (tanto as gerais 

como as específicas), pois através delas informaremos eventual alteração necessária e não 

prevista na Agenda Escolar. Circulares especiais ao longo do ano serão encaminhadas pelos 

alunos, pela lista de Transmissão do WhatsApp e também pelo site do Luterano 

(www.luterano.com.br).  

 

2. Canais de comunicação: 

 

2.1 Site Oficial: www.luterano.com.br  

2.2 Redes Sociais: Instagram (@colegioluterano); Facebook (Colegio Luterano São 

Paulo); Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg  

2.3 WhatsApp: todos os responsáveis estão sendo cadastrados na lista de transmissão. 

Para que você receba as comunicações basta adicionar os nossos números – que são 

(11) 2915-7966 e (11) 4301-2274 – aos seus contatos mantendo-os sempre 

atualizados. O número 4301-2274 é apenas para envio de informações do Colégio às 

famílias via sistema administrativo. Pedimos a gentileza de manter seu número de 

celular sempre atualizado junto à secretaria do Colégio.  

• Para recordar importantes regras e princípios de boa “netiqueta” (etiqueta na 

comunicação virtual) acesse: https://www.bol.uol.com.br/listas/23-dicas-de-

boas-maneiras-e-etiqueta-para-o-uso-do-whatsapp.htm .  

 

2.4 Novo aplicativo “Minha Escola Digital”: Em breve enviaremos informações mais 

detalhadas sobre mais este importante canal de comunicação.  

 

2.5 Agenda Escolar: Seu filho receberá a Agenda Escolar até o final desta semana. A 

Agenda Escolar é personalizada para as escolas da Rede Luterana de Educação no 

Brasil. Nas primeiras 16 páginas estão registradas muitas informações úteis 
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específicas do Colégio Luterano. O acompanhamento pela Agenda é necessário, pois 

comunicações importantes sobre seu filho(a) poderão estar registradas na página do 

dia correspondente.  

Mais informações podem ser obtidas pela secretaria. 

 

3. Horário das aulas:  

Educação Infantil: 13h25 – 17h25; 

Fundamental I (1º Ano ao 5º Ano): 7h20 – 11h50 e 13h25 – 17h55; 

Fundamental II: 7h – 12h e 13h20 – 18h20; 

Ensino Médio: 7h – 13h30. 

 

4. Parceria Luterano & Centro de Pesquisas/USP - Ao começar mais um ano letivo, temos a 

alegria e a honra de comunicar que o Cemoroc, prestigioso Centro de pesquisas da Faculdade 

de Educação da USP, associou-nos a seu próprio aniversário de 25 anos em uma coleção de 8 

livros, preparando também nossos 90 anos que celebraremos em maio de 2023. O Colégio 

Luterano é coeditor desses livros e o diretor Prof. Dr. Enio Starosky, pesquisador e diretor do 

Cemoroc, é organizador de alguns desses volumes e autor de capítulos em 7 desses livros, que 

já se encontram em exposição em nossa escola (e on-line em: 

http://www2.fe.usp.br/%7Ecemoroc/page5.html). O diretor Enio representará oficialmente o 

Luterano no XXIII Seminário Internacional do Cemoroc (em março), quando ocorrerá o 

lançamento oficial dessas obras.  

 

Aos nossos estudantes e a vocês pais e familiares desejamos que sigam em frente confiantes de 

que nossos dias estão seguros nas mãos daquele de quem não conseguimos pensar nada maior, 

o Senhor e Doador da vida!  

Recebam um carinhoso abraço de toda a equipe em sinal de nosso apreço, respeito e admiração 

por fazerem parte dos quase 90 anos de existência do Colégio Luterano! 

Desejamos a todos um excelente e abençoado ano! 

 

 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022. 
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