Teutônia, 27 de março de 2020.
Circular 07/20.
NOTA – CORONAVÍRUS
Prezada Comunidade Escolar do CT,
Esperamos que todos estejam bem, na medida em que o cenário e o atual momento
nos permitem este sentimento. É triste e saudosa a falta de convivência com famílias,
estudantes, funcionários e professores em nosso Colégio.
Seguimos vivendo o período de quarentena, determinado por leis e decretos. Não nos
é permitido que aulas ocorram na forma presencial. Essa condição está expressa em decretos,
recomendações e documentos orientadores expedidos pelos governos federal, estadual e
municipal, bem como das secretarias e agências de saúde. Diante do Estado de Calamidade
Pública, o Conselho Estadual de Educação normatizou que o atendimento aos estudantes possa
ser realizado através de estudos domiciliares, que contarão como dias letivos, desde que
atendidos alguns requisitos, conforme o Parecer nº 01/2020. Entendemos favoravelmente que
o momento atual de preservar vidas, mantendo estudantes em suas casas, oferecendo as
atividades domiciliares como opção é, mesmo que diante de todos os desafios, a melhor
solução.
Como instituição tínhamos informado o retorno às atividades escolares para o dia
31/03, terça-feira. Por razões de cumprimento às determinações acima elencadas, isso não
acontecerá. Também não anunciaremos nesta circular possível data de retorno, muito embora
haja um forte indicativo para a semana de 06/04. Diante do não retorno, nos comprometemos:
1Manter, garantir e avaliar continuamente a efetiva condição de qualidade para todo o
processo de Atividades Domiciliares nesta próxima semana;
2Tão logo seja possível e recomendado, retornar imediatamente com nossas atividades
presenciais.
Neste sentido é necessário atentar para:
A- Educação Infantil: envio diário de atividades pelo Aplicativo CT sempre no início do turno de
aulas;
B- Ensino Fundamental – 1º ao 4º Ano: envio diário das atividades pela Aplicativo CT sempre no
início do turno de aulas;
C- Ensino Fundamental – 5º ao 9º Ano: para a semana de 30/03 a 03/04 as atividades serão
disponibilizadas por período de aulas estando disponíveis no Google Sala de Aula;

D- Ensino Médio: atividades disponibilizadas por disciplina, por dia de aula;
E- Educação Profissional: atividades disponibilizadas pelas APS – Atividades Pedagógicas
Supervisionadas e formatos ajustados entre coordenação de curso/professores/estudantes.
Lembramos que dificuldades ou situações devem ser encaminhadas para e-mail
suportevirtual@colegioteutonia.com.br que atende de segundas a quintas-feiras nos turnos
manhã, tarde e noite e na sexta-feira nos turnos manhã e tarde. Outrossim disponibilizamos emails das coordenações da Educação Infantil e Ensino Fundamental ao pais e responsáveis por
circular anterior. Os demais estudante têm a possibilidade de contato com os professores pelo
próprio Google Sala de Aula.
Readequações de atividades e calendário escolar serão realizadas quando do retorno
das atividades. Como instituição escolar nos manteremos atentos a tudo aquilo que está no
compromisso legal no que tange aos dias letivos, à carga horária, à observância de cláusulas
contratuais e demais circunstâncias daí originadas. Todos os compromissos do CT na relação com
professores, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores e comunidade escolar estão
resguardados ao seu cumprimento legal. Quando do retorno, estaremos disponíveis para tratar
de todo e qualquer assunto que for pertinente e da necessidade das nossas famílias. Agora é
preciso compreensão, apoio e espírito de manutenção para continuidade. Neste sentido
registramos que nesta próxima semana encaminharemos os boletos com vencimento em abril.
É importante que as famílias e responsáveis realizem o pagamento, uma vez que a parcela do
mês 04, assim como todas as demais já realizadas e aquelas a realizarem-se contemplam a
anuidade escolar com plano de pagamentos previstos para 12 parcelas referentes ao mínimo de
200 dias e 800 horas aula anuais para educação básica e carga horária específica em cada um
dos cursos técnicos. Vale registrar que estamos realizando estudos administrativos no sentido
de buscarmos estratégias e soluções que possam ir ao encontro do atendimento das demandas
de toda a comunidade escolar nos próximos tempos.
Para concluir, compartilhamos que o momento é de angústia e grandes preocupações
para todos. Convém cultivarmos ao máximo a razoabilidade e a empatia, o calor dos sentimentos
fraternos e o reconhecimento do esforço de compreensão de que vivemos, sim, circunstâncias
de todo excepcionais.
Sem mais, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

