Teutônia, 20 de março de 2020.
Circular 05/20.
COMUNICADO – ATIVIDADES ESCOLARES DOMICILIARES
Estimados Pais, Estudantes, Funcionários e Professores do CT. Cara Comunidade Escolar.
Desde terça-feira, quando anunciamos a suspensão das atividades presenciais de aula junto ao CT, temos
vivenciado diferentes sentimentos. O primeiro de apoio à decisão que, embora complexa naquele momento, se
mostrou coerente diante do contexto que assistimos e da recomendação que reiteramos, a partir dos profissionais
da saúde, sobre a importância de permanecermos reclusos. Como instituição queremos, verdadeiramente,
agradecer. De outra forma, nos preocupa a impossibilidade de seguirmos com nossas atividades letivas presenciais.
As interrupções, inevitavelmente, geram perdas.
Avaliado o cenário há um indicativo muito pontual de que o retorno previsto para 31/03 poderá não
ocorrer. Diante deste contexto em nota oficial no último dia 18/03, o Conselho Estadual de Educação, em
consonância com o Conselho Nacional de Educação, decidiu por normatizar a consecução de atividades
domiciliares. Nesta semana, em nível de município, também tivemos a publicação de decretos. A partir das
normativas e decretos expedidos queremos registrar:
1- Nos anos 2018 o CT assumiu uma proposta e consequente formação de professores para com as ferramentas e
aplicativos tecnológicos embarcados na plataforma Google for Education;
2- De lá para cá, ainda em 2018, 2019 e agora em 2020 avançamos com as possibilidades das ferramentas e
entendemos que, diante do quadro, temos boas possibilidades;
3- Assim, a partir de segunda-feira, 23/03, retomamos as atividades escolares de estudantes e professores, agora,
em forma domiciliar;
4- Como funcionará:
A- Estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – 1º ao 4º Ano - receberão as atividades via aplicativo
CT diariamente. Famílias que não o baixaram ainda, devem fazê-lo na loja de aplicativos dos sistemas IOS ou
Androide em seu smartphone;
B- Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Médio farão uso da plataforma Class Room, ambiente virtual que já
conhecem e dominam;
C- Estudantes da Educação Profissional desenvolverão as atividades a partir da modalidade virtual APS – Atividade
Pedagógica Supervisionada – que já é uma realidade no contexto acadêmico deste nível;
5- O setor de TI estará operando em tempo integral, de segunda à sexta-feira, a partir de 23/03, das 07 às 12 horas,
das 13h15min às 17h30min e das 18h45min às 22 horas para atender professores, famílias e estudantes que
estejam com dúvidas, eventual necessidade de apoio ou, ainda, necessitando de alguma dica de configuração
e/ou acesso. O contato com o setor se dará pelo e-mail suportevirtual@colegioteutonia.com.br;
6- Estudantes que usam o Class Room podem se comunicar com os professores via ferramenta. Para pais da
Educação Infantil disponibilizamos o e-mail da coordenação do nível: coordenacaoei@colegioteutonia.com.br,
na pessoa da Coordenadora Bruna dos Santos. Para famílias do Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano
disponibilizamos o e-mail da coordenação do nível: coordenacaogeral@colegioteutonia.com.br, na pessoa da
Coordenadora Andrea Wallauer.

Externamos nosso sentimento de gratidão a cada família, a cada estudante, funcionário e professor. A
cada qual que faz parte da comunidade escolar do CT que neste momento entende a importância do
engajamento, da necessidade da reclusão e da condição virtual que pode gerar ganhos com atitudes positivas
e disciplinadas. Neste momento em que ser e fazer a diferença perpassará pela consciência e engajamento de
todos nós façamos, cada qual, o melhor.
Pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

