Teutônia, 23 de março de 2020.
Circular 06/20.
ATIVIDADES EXTRACLASSES

Estimados Pais e Estudantes do CT!
Iniciamos esta semana entendendo a necessidade de diversificar as formas, como também buscar
alternativas para que, avaliadas as possibilidades, nos mantenhamos ocupados acatando ao isolamento
social, condição para conter a propagação do Coronavírus em nossa cidade, região e estado.
Para além das ações que estão sendo implementadas, a exemplo das Atividades domiciliares e do
Home Office ao qual empresas e profissionais liberais já aderiram, entendemos que devemos buscar
alternativas para viabilizar aulas das modalidades extraclasse. É compreensível que atividades
extraclasses como Futsal, Voleibol e Atletismo não sejam possíveis de serem mediadas domiciliarmente,
dada sua condição de coletividade. Contudo, naquilo que almejamos possibilidades, autorizamos os
professores a serem contatados pelas famílias que terão total liberdade para aderir, ou não, à proposta
de trabalho.
Naquilo que faz referência às aulas de instrumento musical informamos que a modalidade
domiciliar em plataformas virtuais para esse tipo de aulas já é usada em muitos lugares do mundo, seja
naqueles locais onde ocorrem nevascas que impossibilitam os estudantes a irem para as aulas, seja para
poder fazer aula com renomados professores que moram distantes.
Alguns colegas professores de instrumentos do CT já experimentaram essa possibilidade e nos
relataram sobre como isso vem acontecendo, sinalizando ser uma experiência bastante valiosa,
significativa e produtiva.
Pensando nisso queremos oportunizar essa experiência às famílias que tiverem interesse. Aos que
o quiserem, devem entrar em contato com os professores perguntando sobre a proposta e/ou marcando
essas aulas. Cada professor, juntamente com a família, poderá fazer a escolha da melhor ferramenta a ser
usada.
Lembramos que os contatos telefônicos foram disponibilizados junto ao bilhete das atividades
extraclasse. Aos que tiverem necessidade de uma cópia, solicitamos encaminhar pedido via e-mail para
suportevirtual@colegioteutonia.com.br.
Sobre o assunto em questão queremos encorajar estudantes e famílias a experienciarem essa
possibilidade à distância. Entendendo o momento e a necessidade de atividades produtivas e significativas
no contexto domiciliar, as modalidades de instrumento e outras mais, se possível, agregarão em muito
para com os dias vindouros e os desafios de ocupar saudavelmente crianças e jovens.
Sem mais, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

