Teutônia, 16 de março de 2020.
Circular 03/20.
COMUNICADO – SUSPENSÃO DAS AULAS
Diante dos avanços dos casos de pessoas contamidas com CORONAVÍRUS no Brasil e, inclusive, no Rio
Grande do Sul, seguindo recomendação para suspensão de aulas, o CT decidiu em reunião específica sobre o
tema, pela suspensão das aulas nos próximos dias.
Sabemos que esta decisão pode gerar transtornos, dificuldades individuais e coletivas, incluindo a própria
organização que vivemos diariamente juntos como comunidade escolar. Contudo, consideramos que a possibilidade real de contágio, embora sendo adotadas várias medidas de prevenção, a saúde de nossos estudantes, funcionários, professores e famílias é prioridade neste momento.
Neste sentido, as aulas e atividades administrativas se darão da seguinte forma:
1- Amanhã, terça-feira, 17/03 – atividade facultativa para todos os estudantes. A atividade de lançamento da Mostra Científica para estudantes do 5º ao 8º Ano está cancelada;
2- A partir de quarta-feira, dia 18/03, o CT estará fechado até o dia 29/03;
Nestes últimos anos nos preparamos com a instrumentalização de ferramentas tecnológicas de apoio. Por
questões legais que regem o funcionamento da educação básica, considerando que esta compreende da educação infantil ao ensino profissionalizante, a utilização destes recursos exige a observância por parte do colégio de
vários aspectos que garantam a sua efetividade e legalidade. Por essa razão, a utilização deste recurso está prevista para um contexto em que se amplie o cenário em relação ao CORONAVÍRUS, demandando uma suspensão
das aulas por um período maior e consequente regulamentação destas ferramentas.
Relembramos a experiência que tivemos em 2009 com a suspensão de aulas decorrentes da pandemia
com H1N1, onde os dias letivos e as aulas foram recuperadas presencialmente. Este é o mais indicado e desejado. Par tanto, desde já, estamos avaliando as possibilidades de recuperação dos dias letivos.
Nas próximas horas manteremos diálogo permanente com as instâncias do sistema de saúde a fim de seguirmos o que for necessário. Registramos a importância de cada família, juntamente de seus filhos, manterem os
cuidados já comunicados pelo sistema de saúde e compartilhado pelo colégio em suas orientações.
Reiteramos a importância do diálogo que estabelecemos, ouvindo opiniões e posicionamentos, buscando
orientações nas publicações oficiais e atendendo às recomendações que, neste momento, muito embora gerem
impactos negativos e transtornos, são serão o diferencial sempre buscando nos orientarmos por publicações oficiais, considerando o equilíbrio necessário que temos destacado entre os extremos de pânico.
Pelos meios oficiais da instituição, com ênfase no APP CT, estaremos nos comunicando com a comunidade escolar. Aos pais e/ou responsáveis que ainda não baixaram o aplicativo, que o façam na loja de App’s do
seu smartphone. Em caso de dúvidas, o setor de TI está disponível nesta terça-feira nos turnos manhã, tarde e
noite.

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

