Teutônia, 03 de abril de 2020.
Circular 08/20.
CORONAVÍRUS – Comunicado - Semana 01 de Abril
Famílias, Estudantes, Funcionários e Professores. Comunidade Escolar do CT!
A comunicação sempre foi uma marca importante do CT. Apesar do anúncio da pandemia ter
vindo acompanhado de uma mudança drástica na rotina do Colégio, seguida pelo isolamento social e
suspensão das aulas presenciais, torna-se ainda mais importante mantermos essa rotina. Por isso, nos
moldes do Informe Semanal, toda sexta-feira, procederemos com o envio de uma circular com o intuito
de alinhar ações da semana seguinte.
Estamos vivenciando um período definido como de “força maior”, cujo fundamento legal
encontra-se no Art. 393, parágrafo único do Código Civil, “fato necessário, cujo efeito não era possível
evitar ou impedir”.
Dada esta condição, estamos avaliando continuamente as estratégias e recursos para minimizar
o vácuo das relações sociais, a partir dos encaminhamentos que assumimos frente à situação, ao que
compartilhamos:
1) As famílias que necessitam de documentos financeiros ou acadêmicos, a exemplo de declaração
de pagamento de anuidade escolar para fins de Imposto de Renda ou outros mais, devem fazer
a solicitação pelo e-mail suportevirtual@colegioteutonia.com.br. O retorno será enviado
também por e-mail.
2) O decreto Nº 55.154/RS, de 1º de abril de 2020 determinou a prorrogação da suspensão das
aulas presenciais até 30/04. Para a semana de 06 a 09/04, manteremos as Atividades
Domiciliares conforme normatiza o parecer 01/20 do CEED/RS. Com vistas a qualificar a
dinâmica, as famílias e estudantes devem atentar para ajustes citados a seguir, com início a
partir do dia 06/04, segunda-feira:
A - Educação Infantil: envio diário de atividades pelo Aplicativo CT sempre no turno anterior ao
da realização da atividade domiciliar;
B - Ensino Fundamental: envio diário de atividades pelo Aplicativo CT sempre às 18 horas do
dia anterior ao da recomendação da atividade domiciliar;
C - Ensino Fundamental – 5º ao 9º Ano: para a semana de 06 a 09/04 todas as atividades dos
componentes curriculares previstos na grade de horário daquele dia serão postadas às
07h20min, no Google Sala de Aula / Classroom. Por exemplo: se a turma tem previsto para o
dia: MATEMÁTICA, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS, PORTUGUÊS E EDUCAÇÃO FÍSICA, às
07h20min, serão postadas:
1 atividade correspondente a dois períodos de Matemática;
1 atividade correspondente a dois períodos de Português;
1 atividade correspondente a um período de Educação Física.

Lembrando que os professores estarão disponíveis, on-line, no Google Classroom, para tirar dúvidas,
nos seus respectivos horários.
D - Ensino Médio: a dinâmica será a mesma do Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano.
E - Educação Profissional: as atividades serão disponibilizadas pelas APS – Atividades Pedagógicas
Supervisionadas e formatos ajustados entre coordenação de curso/professores/estudantes.
*Atenção, Pais e/ou Responsáveis pelos estudantes que utilizam o Google Sala de Aula.
Pedimos o acompanhamento e supervisão do envio das atividades com prazo estabelecido
pelo próprio professor. Essa condição é imprescindível para que o professor perceba se há ou
não assimilação das informações e, por consequência, aprendizagem. Também é de ordem
legal, uma vez que o parecer do CEED/RS trata a Atividade Domiciliar como letiva. A não entrega
da atividade comprova a não efetividade de participação por parte do estudante.
3 - A medida provisória Nº 934, datada em 1º/04 e assinada pelo Presidente da República,
resolve pela excepcionalidade do não cumprimento dos 200 dias letivos para 2020,
mantendo-se entretanto, a carga horária mínima de 800 horas/aula. Em relação a isso,
queremos assumir, perante as famílias do CT, o compromisso de preservar, dentro do que
for legal, a condição que nos propomos para o ano em curso, ou seja, o cumprimento dos
200 dias letivos. Projeções sobre reorganização do Calendário Escolar estão sendo realizadas.
4 - Famílias receberam o boleto referente à parcela 04/12 via APP. O mesmo documento foi
encaminhado, com extrato de lançamento de valores, por e-mail. Para situações de não
recebimento pedimos contato com o e-mail suportevirtual@colegioteutonia.com.br.
Conforme detalhamos em circular anterior, observada nota técnica do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, a efetivação do pagamento da parcela 04/12 é condição para a
manutenção do conjunto de ações das instituições escolares que, desoneradas de alguns
custos, assumiram outros frente à condição de seguir oferecendo atividades, ainda que em
caráter domiciliar.
5 - Para os vencimentos da parcela 05/12, com data em 10 de maio, comunicamos aos
responsáveis financeiros de nossos estudantes que, diante das circunstâncias do momento e
dos decretos, Medidas Provisórias, Pareceres e Notas Técnicas emitidos a cada tempo,
aguardaremos posição dos órgãos legais que deliberarão sobre o assunto “anuidades
escolares” e, possivelmente, através de projeto de lei, posicionar-se-ão sobre a regulação
para o período de excepcionalidade da pandemia. Caso isso não ocorra, enquanto instituição,
buscaremos alternativas que possam ir ao encontro do momento das famílias do CT.
Finalizando, queremos agradecer todo o envolvimento das famílias para com a consecução
das atividades domiciliares. Sabemos que não é fácil. Sabemos, também, que estas atividades têm
grande valor para as crianças, para os jovens e para os estudantes da educação profissional, uma vez
que minimizam o impacto das relações sociais duramente restringidas em tempos de isolamento
social, mantendo o vínculo escolar conectado com as proposições escolares domiciliares.
Para o CT, professores, funcionários, coordenações, direção e mantenedora o momento é de

muitas angústias e incertezas. Nossa responsabilidade é enorme para com o desafio de sairmos desta
pandemia em condições de dar continuidade ao fazer pedagógico, com os estudantes preparados
para isso.
Vale aqui um pedido, muito especial: manter nossa instituição viva é ato civilizatório. A
história tem nos mostrado que reconstruir caminhos sempre tem sido mais complexo. É
emocionante perceber nos grupos de turma e de pais as ações de apoio mútuo, de troca de vivências
e aprendizagens. Também nos sensibiliza perceber a angústia de algumas famílias que são
fortemente impactadas pelos desdobramentos econômicos da pandemia. O que temos a dizer:
fiquem calmos. Façam o que é possível usando como critério a ética. Como Colégio Teutônia
estaremos atendendo as especificidades de cada situação, de cada família. Tudo vai passar e o tempo
nos permitirá ajustes. Usemos as redes, mídias e grupos para nos apoiarmos. “Nessa pandemia não
há lados. Estamos juntos. É disso que todos estamos precisando. É sobre isto que vamos dialogar
quando retomarmos nossas ações presenciais. ”

Pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

