
 

 
 

 
 

 

Teutônia, 17 de abril de 2020. 

Circular 10/20. 

 

Circular - Semana 03 de Abril 

 

A semana que ora termina iniciou com convite do Prefeito Municipal para participarmos de 

reunião com o Comitê de Enfrentamento ao COVID – 19. Avaliamos o cenário da educação no 

município de Teutônia ao tempo em que ouvimos os posicionamentos em relação à Pandemia. Ao 

final da manhã de segunda-feira tivemos a primeira confirmação de paciente testado positivo para 

a infecção do COVID-19 em nossa cidade.  

Na tarde de quarta-feira tivemos o pronunciamento do Governador do RS que, a partir do 

trabalho da Universidade Federal de Pelotas, trouxe um panorama com dados científicos e com 

indicadores regionais sobre a COVID-19. Já na manhã de ontem, quinta-feira, o governo municipal 

expediu decreto oficializando as orientações para a retomada gradativa de setores e serviços.  

Diante do quadro de otimismo, fruto das atitudes positivas da comunidade, é preciso 

evidenciar para a recomendação da manutenção, dentro do possível, do isolamento social. Vale 

lembrar que, em 2009, frente à Gripe H1n1, tivemos um total de 14.000 mortes no período de 06 

meses em todo o mundo. Em se tratando do Coronavírus esse número é alarmante: já são 

aproximadas 140.000 mortes em apenas 04 meses. Também já passa de uma centena o número de 

vidas ceifadas dos profissionais da área da saúde que atuam em hospitais, centros de referência e 

clínicas mundo afora.  

Qual a expectativa? De que possamos retomar as nossas atividades presenciais dentro de 

uma condição de manutenção e/ou achatamento dos casos de pessoas infectadas nestes próximos 

dias. 

Para a semana de 22 a 24/04 registramos alguns pedidos, encaminhamentos e informações 

que seguem: 

1- As demandas em relação a todo e qualquer assunto do CT  devem ser encaminhadas 

para o e-mail suportevirtual@colegioteutonia.com.br. Tão logo possível, serão 

atendidas/retornadas; 

2- As demandas de famílias da  Educação Infantil podem ser encaminhadas para o  e-mail 

coordenacaoedinfantil@colegioteutonia.com.br; 

3- As demandas do Ensino Fundamental podem ser encaminhadas para o  e-mail 

coordenacaogeral@colegioteutonia.com.br. Na segunda-feira as famílias receberão um 

documento via APP, redigido em forma de carta, para o qual pedimos atenta leitura para 

com o conteúdo e com as orientações que seguirão nesta; 

4- Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio e estudantes da Educação Profissional, 

dos Cursos Técnicos, seguem suas atividades domiciliares pela plataforma do GOOGLE, 

à exceção da turma XX de Administração, que está ajustada em outro formato, mas 

mailto:suportecirtual@colegioteutonia.com.br
mailto:suportecirtual@colegioteutonia.com.br
mailto:suportecirtual@colegioteutonia.com.br
mailto:coordenacaoedinfantil@colegioteutonia.com.br
mailto:coordenacaogeral@colegioteutonia.com.br


segue com atividades domiciliares de igual forma; 

5- Com vistas a informar e ajudar para com possíveis situações do GOOGLE Sala de Aula, a 

partir da próxima quarta-feira estaremos entrando em contato telefônico com famílias 

do 5º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio para mediar circunstâncias 

de retorno de atividades domiciliares. A iniciativa tem por objetivo ajudar e contribuir 

no processo; 

6- Pontualmente sobre o que se tem falado em relação a descontos de parcelas mensais da 

Anuidade Escolar registramos: 

A- Reafirmamos o que já registramos em documentos anteriores: sabemos das 

dificuldades do momento, estaremos atentos às necessidades pontuais das famílias 

e seremos sensíveis para com o limite da viabilidade de concessões. O que todos 

queremos é seguir, em condições; 

B- Por que algumas instituições já anunciaram descontos e o CT não o faz? 

Possivelmente por razões que lhes permitam fazê-lo, ou por cobrarem parcelas, em 

média, 50% maiores que os valores praticados pelo CT nas Anuidades Escolares; 

C- Para a parcela com vencimento em 10/05, em tempo e atendendo às possíveis 

medidas legais que até lá possam ser impostas, informaremos sobre procedimentos 

e valores. Em meio ao contexto que retrata um complexo cenário de ordem política 

econômica,  jurídica e por consequência também educacional, sentimos falta de 

objetividade e clareza para os direcionamentos que, não obstante, são redefinidos; 

D-  O que expressamos novamente: estamos ajustando orçamentos, trabalhando em 

reduções de custos e contratos com terceiros, buscando alternativas para atender 

especificidades com vistas a oportunizar condições de permanência a todo grupo de 

famílias e estudantes, bem como  condições de sustentabilidade para o conjunto de 

iniciativas do CT; 

E- Finalizando agradecemos o apoio, o envolvimento e o engajamento nas diferentes 

situações propostas pelo Colégio e assumidas pelas famílias. Pais e responsáveis de 

nossos estudantes: registramos nossa admiração por vocês! Estudantes: descansem 

no recesso e feriado. Depois, retornem às atividades domiciliares com muita 

dedicação! Funcionários e professores CT: sigamos com nossa missão, fazendo dos 

nossos limites extensões que se revelam em novas aprendizagens pela causa maior. 

“Se o cansaço (emocional e físico) que não bate mais à porta, mas um hóspede já é, 

discutam com ele e tentem colocá-lo no seu lugar!” 

  

Para a próxima semana seguimos o proposto em calendário escolar. Retomaremos as 

atividades domiciliares em 22/04/20. 

 

Fiquem todos bem! 

 

Pelo Colégio Teutônia,  

 

 


