Teutônia, 17 de fevereiro de 2020.
Circular 01/20.
Criar, inspirar, emocionar, estudar e ser a diferença!
Ser a diferença é um conceito que não está no campo do maior, do melhor, do mais rápido ou, ainda, do mais forte.
Está no princípio de vida a ser oferecido no cotidiano das ações escolares, sejam elas cognitivas ou comportamentais.
1 - Sobre as Aulas:
A - Horários de Aula de Segunda a Sexta-feira
- Manhã: 07h15min (primeiro sinal); 07h20min (segundo sinal com início das aulas) às 11h50min para 1º ao 4º Ano do
Ensino Fundamental e 11h55min para 5 ao 9º Ano do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio. Na Agenda
Escolar está descrito o procedimento para atrasos. Importante estar cientificado deste procedimento;
-Tarde: 13h15min às 17h15min para crianças da Educação Infantil. Estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
devem verificar, junto aos seus horários de aulas, as tardes e respectivos horários em que estarão em atividade letiva.
-Noite: 19 às 22 horas – Educação Profissional.
B – Horários de Aula aos Sábados Letivos
- Educação Básica: 07h15min (primeiro sinal); 07h20min (segundo sinal com início das aulas) às 11h55min (estudantes do
1º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio);
- Educação Profissional: 08 às 12 horas.
2 - Horários de Abertura e Fechamento para a entrada e saída de estudantes pelo Pórtico, de Segunda a Sexta-feira
Manhã – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 13h30min;
Tarde – aberto desde às 11h50min às 13h30min e 17 às 18 horas;
Noite – 18h30min às 19h10min e 21h50min às 22 horas, exceto nas sextas-feiras.
3 - Horários de Abertura e Fechamento para a entrada e saída de estudantes pelo Pórtico aos Sábados Letivos
Manhã – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 12h15min.
*nos demais horários o acesso acontece junto à Recepção do Colégio, nos horários informados no próximo item.
4 - Horários da Recepção e Secretaria de Segunda a Sexta-feira
Manhã – 07 às 12 horas;
Tarde – 13h15min às 17h30min;
Noite – 18h45min às 22 horas.
*nas sextas-feiras o expediente de final de tarde encerra às 17 horas. No turno da noite, especificamente neste dia, o
Colégio não atende expediente externo.
5 - Horários da Recepção e Secretaria aos Sábados Letivos do Ensino Fundamental e Ensino Médio
Manhã – 07 às 12 horas.
6 - Horários da Recepção e Secretaria aos Sábados Letivos da Educação Profissional
Manhã – 07h30min às 12 horas.
7 - Horários da Biblioteca de Segunda a Sexta-feira
Manhã – 07 horas às 11h45min;
Tarde – 13h15min às 17h15min;
Noite – 18h30min às 22 horas.
*nas sextas-feiras o expediente de final de tarde encerra às 17 horas. No turno da noite, especificamente neste dia, a
Biblioteca não atende.
8 - Horários da Biblioteca aos Sábados Letivos do Ensino Fundamental e Médio
Manhã – 07 às 12 horas.
9 - Horários da Biblioteca aos Sábados Letivos da Educação Profissional
Manhã – 07h30min às 12 horas.
10 – Tecnologia da Informação

Este setor, para além das aulas, está à disposição para trabalhos de pesquisa e/ou outros de caráter pedagógico. O uso dos
espaços, bem como de seus recursos, deve ser agendado, previamente, considerando a disponibilidade de computadores. Os
horários de atendimento neste setor são: 07 às 12 horas e 13h15min às 17h30min. Para o turno da noite os laboratórios estão
destinados aos estudantes dos Cursos Técnicos do CT. Nas sextas-feiras o expediente de final de tarde encerra às 17 horas.
11 - Cantina
Em 2020 a Cantina Escolar do CT segue atendendo conforme rege o Manual para Cantinas Escolares. Neste ano está sob a
responsabilidade da nutricionista Cristiane Klein. O conceito de alimentação saudável está integrado ao cotidiano deste serviço de
suporte às famílias, considerando que o papel da Cantina Escolar é o de facultatividade, ou seja, está para suprir pontuais
dificuldades da família em encaminhar o lanche a partir de casa, como também está para ser um serviço à disposição da
comunidade escolar.
12 - Agendamento com Setores – Orientação Educacional, Coordenações Pedagógicas, Administração, Financeiro,
Diaconia e Direção
Estes setores estão à disposição de famílias, estudantes e/ou pessoas da comunidade que, por alguma razão, necessitam
de atendimento individualizado. Recomendamos que façam agendamentos junto à Recepção para que não ocorram situações de
deslocamento até o Colégio em momentos em que os profissionais estejam em atendimento, não sendo possível, por esta e outras
condições como reuniões, seminários e/ou situações da rotina do Colégio o encaminhamento para conversa.
13 - Atendimento de Professores a Pais da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio)
e Educação Profissional
Estas informações estão disponibilizadas na Agenda Escolar nas páginas das Informações Gerais.
14 - Uniforme Escolar
As peças que compõem o rol de peças para 2020 estão disponíveis no site, para download, bem como podem ser obtidas
na Recepção, em documento impresso. A obrigatoriedade do uso do Uniforme iniciou no primeiro dia letivo. Reiteramos que a
obrigatoriedade se dá em todos os turnos letivos, de aula, quer sejam pela manhã ou tarde. As camisetas com logos do Colégio,
oriundas de atividades como Mostra Científica, Autor Presente, Semana Cultural, Encontros Esportivos e Musicais realizados
pelo CT, Olimpíada Científica e Grêmio Estudantil estão liberadas apenas na quarta-feira. Recomendamos o uso diário de calçados
fechados, preferencialmente tênis. No projeto CT Integral – contra turno das aulas - os estudantes também fazem uso do Uniforme
Escolar. Apenas aos sábados letivos o uso do uniforme é facultativo.
15 - Acesso às Salas de Aula
Após o início das atividades de aula o acesso aos ambientes das salas fica restringido somente a Estudantes, Professores e
Funcionários, Coordenações Pedagógicas e Direção. Materiais, lanches, recados e/ou outros serão encaminhados aos estudantes
via Recepção. Para o exercício da autonomia o estudante deve preparar e organizar seus materiais de modo que tenha presente
todo o material necessário para suas atividades.
16 –CT Integral para contra turno de aulas – manhã (Educação Infantil) e tarde - (1º ao 6º Ano)
O funcionamento desta modalidade de prestação de serviços se dá na parte da manhã, a partir das 07 horas para crianças
a partir de um ano e seis meses até os seis (06) anos incompletos e, na parte da tarde, para crianças que frequentam as turmas de
1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. As atividades da tarde iniciam às 13h30min. Em 2019 o Colégio continua oferecendo a
possibilidade de almoço para estudantes que estudam na instituição, seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental até o 6º
Ano. Nesta prestação de serviço, ao optar pelo almoço na instituição, o acolhimento e a refeição do meio dia, a higiene pessoal, o
descanso e o encaminhamento para as atividades da tarde são mediados por profissionais do CT. Importante: a matrícula e o
contrato devem ser preenchidos e encaminhados na Recepção antes que a criança venha a frequentar esta modalidade de
prestação de serviço do CT. As vagas são limitadas.
17 - Pista do Colégio
A Pista de nossa instituição é aberta para a comunidade. As caminhadas e corridas podem acontecer de segunda à sextafeira, em não havendo atividades pedagógicas com estudantes, treinamentos, eventos e competições. O acesso se dá via Recepção
onde o interessado em fazer uso do espaço deve se anunciar.
18 - Reunião com Pais
As reuniões de início de ano letivo para Pais estão notificadas no calendário da Agenda Escolar, serão relembradas via
Informe Semanal CT e via Aplicativo CT.
19 – Informe Semanal CT
O Informe Semanal CT é um dos canais de comunicação do CT. A edição de número 01 para 2020 estará disponível no site
do CT e será encaminhada via APP na próxima sexta-feira, dia 21/02. A leitura deste material deve se tornar parte integrante da
rotina e da cultura das famílias do Colégio.
20 – APP CT

Nosso colégio possui um aplicativo para conectar famílias e estudantes de forma rápida e segura. Informações pontuais
das turmas, recados, avisos e notificações de reuniões, como também os Informes Semanais CT são disponibilizados neste
ambiente digital. A instalação é rápida e segura. Informações serão disponibilizadas em reunião de pais ou, ainda, podem ser
conseguidas no setor de TI.
21 - Diaconia
Em nosso Colégio o serviço de Diaconia está à disposição de todas as famílias, estudantes, funcionários e professores.
Diaconia é uma palavra derivada do grego e significa serviço ao próximo. Caso queiram conversar ou solicitar ajuda pessoal ou a
um terceiro, pedimos que agendem seu horário na Recepção.
22 – Acesso de Veículos ao Pórtico e Faixas Amarelas
Para o bom funcionamento do Pórtico, no que diz respeito ao desembarque e embarque de estudantes, solicitamos que
os estudantes sentem no lado direito do veículo. Ao adentrar no Pórtico o procedimento de desembarque deve ser ágil, de forma
a garantir que todos estejam pontualmente em suas atividades. Em dias de chuva recomendamos que as famílias se desloquem
com antecedência de 10 minutos do horário costumeiro. Ao sair do Pórtico solicitamos que os pais sigam no sentido direito da
pista e não façam conversões à esquerda. Para o retorno há uma rua logo abaixo do CT. Essa atitude garante melhor segurança para
travessia de pedestres e fluxo adequado de veículos. Nas faixas amarelas há restrição de estacionamento.
23- Atividades Extraclasse
Famílias e estudantes estarão recebendo informações em bilhete específico das Atividades Extraclasse até o final desta
semana.
24 – Pista, Parque e Áreas Verdes
Para o ano de 2020 os espaços estarão disponibilizados para estudantes e atividades especiais da instituição, quando
agendadas. Aos finais de semana pista, parque e áreas verdes permanecerão fechados.
25- Seguro Acidente
Estudante CT beneficiado pelo seguro escolar pode usufruir deste nos 7 dias da semana, nas 24 horas do dia. A modalidade
do seguro se dá por reembolso. Urgências e emergências (acidentes) comprovadas documentalmente são restituídas. Dúvidas ou
maiores esclarecimentos sobre limites de reembolso e outras questões mais, favor contatar o setor de Secretaria.
26 – Venda de Livros Didáticos 2020
A editora responsável pela comercialização dos livros didáticos 2020 estará no CT comercializando os materias nas datas de
18 e 19/02, terça e quarta-feira, nos horários de atendimento da Biblioteca, disponibilizados no ponto 07 desta circular. Importante
reiterar que os mesmos podem ser adquiridos em livrarias da região ou pelos canais digitais, conforme informado na lista de
materiais 2020.
27 – A título de esclarecimento:
Pedimos que a abordagem na Recepção do CT, caso aconteça, seja entendida como medida de orientação, segurança e
organização. Contamos com a compreensão e colaboração.
28–Outras Informações Gerais
Na Agenda Escolar 2020 estão disponibilizadas Informações Gerais. Devem ser do conhecimento das famílias e dos
estudantes. Nas páginas seguintes está impresso o Calendário Escolar 2020 com as principais atividades deste ano. Caso aconteçam
alterações de datas, serão informadas com brevidade.
As informações específicas por séries/níveis/anos serão tratadas nas reuniões de pais. Nestas estaremos dispostos, como
grupo de trabalho - Professores, Coordenações, Orientação e Direção - para compartilharmos orientações a respeito do trabalho
pedagógico deste ano.

“Mãos à obra! ” 2020 está aí para sermos e fazermos a diferença.
Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor
Eu escolhi vocês para que deem fruto.
João 15,16

