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São Paulo, 02 de agosto de 2022.
Com imensa satisfação e alegria saudamos a todos, depois desse período de férias de
alunos e professores, e divulgamos as principais informações e notícias do início desse 2º
semestre escolar:
1. Homenagem ao Dia dos Pais – 13 de agosto: Chamamos a atenção para a alteração da
data desse evento. Inicialmente seria realizado no próximo sábado, porém, devido à
falta de tempo para os preparativos, alteramos para o dia 13. Pedimos a compreensão
de todos por essa mudança. Sejam todos muito, muito bem-vindos!
Horário das apresentações:
8h30 – 2º ao 5º Ano (turma da manhã)
10h – 1º Ano e Ed. Infantil (manhã e tarde)
11h30 - 2º ao 5º Ano (turma da tarde)

2. De 08 a 25 de agosto: Período de avaliações de recuperação do 2º bimestre. Serão
aplicadas no período regular de aulas.
3. Dia 20 de agosto: 2º Encontro da Família com a Escola da Inteligência, às 10 horas, na
capela do Colégio.
4. Dia 25 de agosto no período da manhã: Feira das profissões – na quadra e na capela.
5. Incentivo aos estudos – bate-papo com estudante em Zurique, Suíça: Ontem (01/08),
no primeiro dia de aulas do semestre, Paulo Nathan Sepúlveda Teixeira, filho do exaluno do Luterano Paulo Roberto Teixeira, bateu um papo com as turmas do Ensino
Médio sobre sua trajetória de estudos. Nathan é estudante de Engenharia Elétrica em
Zurique, Suíça, na mesma universidade em que Albert Einstein foi aluno e professor.
Depois de um relato geral sobre como é ser estudante em Zurique – especialmente
sobre a necessidade básica de dominar línguas adicionais como o inglês e o alemão –
Nathan respondeu várias perguntas de alunos e professores sobre desafios, alegrias e
satisfação de estudar numa das mais renomadas instituições do mundo. Ressaltou o
fundamental e irretocável apoio dos seus pais, Ivonelde e Paulo Roberto, que,
orgulhosamente, também estavam presentes. O momento foi muito agradável e serviu
de incentivo e inspiração para os alunos. Afinal, dedicação exemplar aos estudos
sempre traz resultados extraordinários. Acesse as redes sociais do Colégio para mais
informações.
Desejamos a toda a comunidade escolar um ótimo e abençoado semestre!

Prof. Dr. Enio Starosky
Diretor

Colégio Luterano – 89 anos – Com a família ensinando para a vida!
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele” (Pv 22.6)

