
 

 
 

 
 

 

Teutônia, 09 de abril de 2020. 

Circular 09/20. 

 

PÁSCOA– Comunicado - Semana 02 de Abril 

 

 

"Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, 

viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente”.  

                                                                                                          João 11:25-26 

  

 Estamos nos aproximando de uma data muito especial sob a perspectiva cristã: a Páscoa . 

Esta que, em essência, nos aproxima do mais genuíno sentimento de esperança, cujos pilares, 

alicerçados no cristianismo, remetem, de forma muito acentuada, à vida, morte e ressurreição de 

Jesus Cristo. 

 

  Com isso, superamos mais uma semana em isolamento social, o que não será diferente na 

próxima. Embora tenhamos opiniões distintas, a ninguém está posta a certeza do que é mais 

assertivo. Estamos todos calculando perdas, revendo orçamentos, avaliando ações e consequências 

em meio a um cenário de enorme complexidade. O que temos enorme dificuldade, e entendemos 

ser assim mesmo, está em perceber, avaliar e mensurar que tipos de ganhos este contexto nos 

trará como sociedade. Neste momento é preciso sinalizar para os princípios institucionais 

rememorando, a complementar, a missão do CT: promover educação que celebre a vida, alicerçada 

nos princípios cristãos, atuando como escola comunitária que considera as transformações sociais, 

garantindo condições para a construção do conhecimento.  

 

Como instituição, aguardamos uma possível  posição do governo federal naquilo que, em 

forma de decreto e/ou medida provisória, poderá estar sendo recomendado quanto a 

procedimentos acadêmicos e administrativos.  

 

 Professores e coordenações pedagógicas, granja, setores administrativos e de suporte 

virtual seguem trabalhando com enorme dedicação, em observância aos  protocolos e  questões 

sanitárias com vistas a manter serviços essenciais funcionando, principalmente no que tange o 

encadeamento das atividades domiciliares, que, se por uma ótica trazem uma grande carga de 

trabalho para instituição, por outra são de expressivo envolvimento de estudantes e famílias. Todos 

estamos inteirados sobre a dinâmica e os desdobramentos desta nova modalidade que estamos 

seguindo. O que devemos considerar, entretanto, é que diante de tantas perdas oriundas do 

isolamento social de crianças e jovens, profissionais da saúde têm entendido ser de grande 

relevância para a saúde emocional dos estudantes a manutenção dos vínculos com as atividades 
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escolares. Aprendizagens serão impactadas, conteúdos não serão devidamente aprendidos, 

modelos de avaliação terão que ser reinventados! Tudo isso já é parte de um contexto muito 

complexo, cujo qual ainda não é possível mensurar o tamanho dos prejuízos que trará e que não 

nos é facultado evitar, mas que somos, inevitavelmente, corresponsabilizados por atenuar, por 

meio de nossa prática. Em um português bem objetivo, em relação às atividades domiciliares, 

temos escutado a velha máxima: ruim com, pior sem.  

 Seguiremos com esforços, dando conta do que é possível. As atividades domiciliares 

seguem, nesta próxima semana, na modelagem desta que se encerra.  

       Aos pais do Ensino Fundamental, 1º ao 4º Ano, em virtude da decisão de imediato início da 

realização da quarentena, alguns materiais ficaram na sala de aula. Como estes materiais servem 

de apêndice para a realização das Atividades Domiciliares, estaremos procedendo com a entrega 

às famílias e responsáveis  na próxima segunda-feira, 13/04. Feitas as consultas pertinentes à 

execução desse procedimento, em observância ao  decreto que limita a circulação  de pessoas e 

cientes da necessidade do isolamento social para a segurança de todos, procederemos à entrega 

da seguinte forma: 

 

1- A entrega será realizada no Pórtico do CT; 
2- Para agilizar a entrega, o material já estará devidamente identificado; 
3- A entrega será feita no sistema Drive-Through. Entregaremos o material sem que ninguém 
desembarque; 
4- Observem os horários de entrega na tabela que segue abaixo; 
5- Famílias que tiverem dois estudantes no Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano, em turmas 
diferentes, devem retirar o material de ambos no horário estabelecido para a turma daquele que 
estiver na maior série (por exemplo, se um irmão estiver no 2º e o outro no 4º Ano, o material de 
ambos deve ser retirado no horário do 4º Ano); 
6- Os horários serão os seguintes: 
* das 08 às 09 horas - 1º Ano A e B; 
* das 09 às 10 horas - 2º Ano A, B e C; 
* das 10 às 11 horas - 3º Ano A e B; 
* das 11 às 12 horas - 4º Ano A e B. 
7- Caso os responsáveis não consigam comparecer no horário estabelecido, haverá plantão 
disponível para retirada, neste mesmo dia, das 14 às 16 horas junto ao Pórtico; 
8- Solicitamos paciência na retirada.  
 
 Desejamos a todos que os dias vindouros sejam de paz, de solidariedade, de muita 
comunhão e de bênçãos. De confiança e certezas de que não estamos sozinhos. De fé em Deus 
nosso Pai que entregou à morte seu Filho para a remissão de nossas vidas e o ressuscitou para nos 
mostrar o amor Dele por todos nós, para que sigamos acreditando que o amor é eterno e nos dá 
força para seguirmos no caminho da esperança. 
  
 Boa Páscoa a toda família CT! 

 

  

Pelo Colégio Teutônia,  

  


