
 “Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv 22.6) 

  Desde 1933 com a família ensinando para a vida!  

   

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO 
Rua Prof. Vilalva Júnior 73 - Ipiranga - SP – Tel. 2915-7966 –  

Regimento nº 1214/1933  
www.luterano.com.br 

Circular Geral 007/2022 
 

Estimada família escolar!  

 

Pedimos a sua atenção para as seguintes informações: 

1. Feriados (correção – Agenda Escolar): No ano passado, o então prefeito da Capital, Bruno 

Covas, através do Decreto nº 60.131, de 18 de março de 2021, antecipou 5 feriados em 

virtude da Covid 19. O feriado de Corpus Christi deste ano, 2022, também foi antecipado. 

Os detalhes podem ser revisitados neste link: https://www.luterano.com.br/wp-

content/uploads/2021/03/CIRCULAR-GERAL-005-2021-Pandemia-e-feriados-antecipados-

26-03-a-04-04.pdf  - Diante disso, comunicamos que nos dias 16 e 17 de junho próximo, o 

Colégio Luterano manterá expediente normal de aulas. Pedimos que desconsiderem o que, 

por equívoco, foi registrado na Agenda Escolar. 

2. Encontro da Família: Ainda dá tempo para reservar um espaço na agenda. Será amanhã, 

21/05, às 10 horas, na capela do Colégio Luterano. Escola e família conectadas na missão de 

formar estudantes emocionalmente preparados para os desafios da vida.   

3. 24ª Exposição e Encontro de Colecionadores de Automóveis em Miniatura: A Associação 

Paulista de Colecionadores de Automóveis em Miniaturas convida toda a comunidade 

escolar para visitar o evento que será realizado neste final de semana na quadra do Colégio 

Luterano. PARTICIPEM! Apoio: APM – Luterano. 

4. Festa Caipira no próximo dia 11 de junho – das 10 às 17 horas: Motivados tão somente 

por gratidão pela vida e aproveitando a tradição da cultura popular e das comidas típicas 

caipiras, convidamos toda a família escolar para participar. Prestigiem essa festa e 

aproveitem para saborear muitas delícias com a família! 

5. Uniforme Escolar: Pedimos que todos os alunos compareçam ao Colégio sempre 

devidamente uniformizados, inclusive quando, fora do seu período de aulas, comparecerem 

para realizar estudos ou trabalhos na Biblioteca. Lembramos que mantas e cobertores não 

fazem parte do uniforme, portanto, não são permitidos no ambiente escolar. 

 

6. Frequência e atrasos: Como sabemos, além do seu objetivo principal que é ensinar, a 

escola, juntamente com a família, também educa bons hábitos. É uma espécie de laboratório 

da vida para crianças e adolescentes que prepara para a vida adulta. Preocupados com isso, 

registramos que diariamente têm ocorrido atrasos e faltas sem justificativas. Como sabemos, 

atrasos e faltas prejudicam significativamente os estudos, atrapalham o bom andamento da 

aula e acabam moldando maus hábitos. Pedimos que as famílias atentem para isso e que 

faltas ocorram somente em caso de doença e, atrasos, apenas em situações realmente 

incontornáveis. 

 

Sigamos em frente com toda a confiança!   

 

São Paulo, 20 de maio de 2022. 

A Direção. 
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