
 

 

 
 

 
 

 

Teutônia, 24 de abril de 2020. 

Circular 11/20. 

 

Circular - Semana 04 de Abril 

 

Prezadas Famílias e Estudantes CT! 

 Nosso desejo é de que todos estejam bem, com saúde, vivendo a excepcionalidade do momento 

com resiliência, equilíbrio e confiança. Simples? Obviamente que não. 

Quando olhamos para o mundo, entendemos toda a complexidade da pandemia. Ao total, no 

presente contexto, em torno de 190 países estão com atividades escolares presenciais suspensas. As 

nações que retornam gradativamente, aquelas com menor tempo de isolamento físico social, somam 

60 dias de atividades domiciliares. Algumas passam de 80. Certamente não é o que desejamos, razão 

pela qual endossamos a necessidade da observância da reclusão física, do isolamento social. Os 

indicadores de redução da pandemia serão circunstanciais na deliberação do assunto frente às 

autoridades oficiais. 

 Nossa circular desta semana quer tratar pontualmente das seguintes situações: 

 

1 -  Atividades Domiciliares 

 

A - Avaliação: as atividades domiciliares foram permitidas para atender a excepcionalidade do 

momento. No decurso desse período, as avaliações terão caráter formativo, ou seja, o foco será no 

processo e não na nota. Não serão postadas atividades valendo nota. Continuarão sendo considerados 

diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem dos estudantes, utilizando a tecnologia como 

principal ferramenta, porém, não serão realizadas provas/avaliações. Os professores darão os retornos 

em forma de recados. No entanto, na volta às aulas presenciais, em conselho de classe, essas atividades 

entregues serão validadas. Cabe ressaltar que o estudante terá tempo de refazer alguma atividade, 

caso o resultado não tenha sido o desejado. Ainda: é importante que o estudante entregue as tarefas 

nas datas estipuladas pelos professores; 

 B - Em cada nível de educação, ajustes e ampliação de eventuais recursos das ferramentas 

acontecem durante as semanas. As famílias e estudantes são notificados através das plataformas com 

as quais estão desenvolvendo remotamente suas atividades; 

 C - Na Educação Infantil e Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano as atividades domiciliares seguem 

via APP CT. Estamos implementando os processos de “lives” com as turmas. Algumas situações já 

aconteceram, outras acontecerão na próxima semana. Dias, horário e formato em que acontecem são 

notificados via APP e seguem informadas ao final,  no anexo desta circular; 

 D - No Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano e no Ensino Médio as aulas on-line estão se 

intensificando. É uma dinâmica a ser observada por estudantes e famílias, reiterando que as atividades 

referentes às matérias do dia são postadas às 07h20min, por todos os professores que, no seu 



 

respectivo horário de aula da turma estão on-line. Para a próxima semana, organizamos um 

cronograma (em anexo), com as datas e horários das aulas/encontros, com transmissão ao vivo, que 

serão realizadas via Google Meet, do 5º ao 9º Ano, para que as famílias que tenham interesse em 

conhecer melhor a ferramenta ou acompanhar a participação dos estudantes tenham a possibilidade 

de fazê-lo; 

E - Na próxima terça-feira, dia 28/04, os estudantes do 9º Ano e Ensino Médio não receberão 

atividades domiciliares. As turmas realizarão um simulado on-line. A partir desses resultados, 

poderemos verificar as dificuldades que cada um apresenta, se a aprendizagem da turma está de acordo 

com o nível de ensino e que habilidades e competências ainda precisam ser desenvolvidas. Também 

servirá como uma autoavaliação para os estudantes, pois poderão observar seus pontos fortes e onde 

ainda precisam melhorar. Pedimos a colaboração das famílias para que lembrem seus filhos/suas filhas 

desse simulado. Os estudantes terão o dia todo para realizá-lo. Na segunda-feira, 27/04, as 

coordenadoras pedagógicas dos níveis farão um encontro virtual para explicar o funcionamento e 

acesso ao simulado. Os estudantes devem acessar a turma COORDENAÇÃO, no Google Classroom. 

         F- ANEXO - anexo à circular, notificamos famílias da Educação Infantil,  Ensino Fundamental  e 

Ensino Médio, sobre horários e aulas em que teremos atividades on line na próxima semana. 

G - A Educação Profissional, nos seus cursos técnicos, também está se valendo das ferramentas 

do Google for Education. As dinâmicas e formas de atividades domiciliares são ajustadas com os 

estudantes e propostas pelos professores dos componentes curriculares previstos; 

H - Em todos os níveis de ensino, os coordenadores pedagógicos de área estão disponíveis para 

contato. Os canais de comunicação são de conhecimento, informados em edições anteriores das 

circulares semanais. 

      
 

 2 -  Parcelas da Anuidade Escolar  

 

Na próxima semana, famílias e responsáveis de nossos estudantes estarão recebendo os boletos 

com os vencimentos de maio. Queremos observar: 

 A -  Foi implementada a Comissão de Apoio às Famílias CT, que se ocupará em organizar, atender, 

avaliar e construir, juntamente às famílias do CT, soluções que possam atender necessidades pontuais, 

com vistas às situações de ordem econômica. Solicitamos às famílias que entrem em contato com a 

comissão pelo e-mail ajudacovid@colegioteutonia.com.br , sinalizando a necessidade de agendamento 

para tratar sobre as referidas questões. Em tempo, a Comissão estará retornando, via e-mail. Tão logo 

as atividades presenciais retornem, as famílias serão contatadas para agendamento de horário para 

conversa; 

 B - No início de ano, nas reuniões com pais e responsáveis de nossos estudantes, apresentamos 

a origem de nossas receitas, a forma como viabilizamos os investimentos de ordem pedagógica, de 

estrutura e de aquisições, a partir das diferentes frentes de trabalho da mantenedora. Como pudemos 

observar naquela ocasião, as receitas advindas das mensalidades escolares são exauridas junto aos 

compromissos de operacionalização, basicamente em contas de consumo e folha de pagamento. No 

centro de custos “ensino” nossa mantenedora optou, historicamente, por buscar todos os recursos 

necessários para a implementação de novos projetos, a exemplo dos investimentos em tecnologia, que 

nos permitem alcançar os estudantes, neste momento, com propostas de qualidade, em plataformas 

funcionais e relevantes, em outras iniciativas; 
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 C - Entendemos que o momento de nossas famílias se mostra muito sensível. Temos nos ocupado 

com a redução de despesas, negociações com terceiros e tudo mais que torne possível o enfrentamento 

do momento, como forma de apoio às famílias. Nesse sentido, sabemos que as necessidades das 

famílias serão distintas, razão pela qual trouxemos a informação e a possibilidade registrada no ponto 

acima, (2-A). De toda forma, se de um lado temos a realidade das famílias, por outro temos a 

necessidade da manutenção e viabilidade institucional. Se de um lado aponta-se para a redução de 

custos operacionais das instituições escolares com economia de energia elétrica, água, materiais de 

expediente entre outros, temos tido investimentos de outras ordens. Naquilo que faz referência a 

receitas, muitas deixaram de acontecer. Frente ao exposto e diante de todo um rearranjo orçamentário 

nos é possível para a parcela 05 da anuidade escolar, com vencimento em 10/05, a renúncia de receitas 

nos valores brutos em 11% nos níveis de Ensino Fundamental e Ensino - Anos Iniciais e Finais e Ensino 

Médio. No nível Educação Infantil – Infantil IV e V, 18%; No nível Educação Infantil - Infantil I, II e III, 

32%.  Na Educação Profissional – Técnico em Administração, Eletrotécnica, Eletromecânica e 

Agropecuária, 11%.  

 

D - Nosso pedido é de que, de forma muito honesta, cada família avalie suas possibilidades, 

considerando o esforço, a dedicação e a efetividade da presença do Colégio Teutônia em suas vidas, 

também agora, em tempo de quarentena. Queremos retomar nossas atividades, desejo esse que 

precisa ser avaliado com responsabilidade e compromisso para com a vida. E, quando for possível 

voltar, queremos estar em condições para tal. 

 

 3- Retorno das Aulas Presenciais 

 

Na próxima semana, face ao término do decreto estadual em vigor até 30/04, teremos o 

pronunciamento do governador Eduardo Leite, que se posicionará quanto ao assunto. Diante da 

necessidade, o CT está organizando os protocolos de retorno. Outrossim, orientar-nos-emos pelas 

determinações das autoridades competentes, em consonância e entendimento de que o bem maior, 

que é a vida, deve ser resguardado. Nossa atitude frente ao isolamento social contribuirá para com a 

involução do contexto da pandemia. 

 

 Desejamos um bom final de semana. Que Deus abençoe cada família com saúde e tudo mais que 

for necessário. A nós cabe um profundo exercício de reconhecimento e gratidão por aquilo que nos é 

possível. 

Ficamos à disposição nos canais de comunicação para dúvidas e/ou esclarecimentos. 

Pelo Colégio Teutônia, 

 

  

                                                                                                                           Jonas Rückert – Diretor 

 

 



 

 

 

                                                     ANEXOS 

 

    ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VIA APP: 

 

Horários Segunda-feira 
27/04 

Terça-feira 
28/04 

Quarta-feira 
29/04 

14h30min  às 
15h30min 

Infantil V A  
Infantil V B 
Infantil V C 
Infantil IVA 

Infantil IA  
Infantil IIIB 
Infantil IVB 

 

16  até 17 horas 

Infantil V A 
Infantil V C 
Infantil IVA 

Infantil II A 
Infantil II B 
Infantil IVB 

Infantil I B  

18h30min à 
19h30min 

Infantil V A 
Infantil V B 
Infantil V C 
Infantil IVA 

Infantil IA 
Infantil IIIB 
Infantil II A 
Infantil II B 
Infantil IVB 

Infantil I B  

 

As turmas com maior número de crianças foram divididas em dois grupos, para melhor 

aproveitamento das crianças e por questões relacionadas à conexão. Os horários serão da 

seguinte maneira: 

Infantil IV A:  

- 14h30min às 15h30min: Ana Luiza S., Helena B., Antonella Santinon A., Maria Inês S., 

Lorenzo M., David Luiz F., Gustavo H., Isabela P.  

- 16 às 17 horas: Valentina A., Rafaela R., Maria Clara S., Helena C., Pietro M., Guilherme 

Artur M., Nicolas A., Isabela V. 

-  

Infantil IV B: 

- 14h30min - 15h30min: Arthur M., Daniel F., Helena S., Laura R., Maria Elisa M., Mariana 

R., Mozart K., Pedro R; 

- 16 às 17 horas: Agatha L., Antonella O., Frederico R., Gustavo M., Heloísa P., Maria 

Eduarda S., Otávio G., Pedro B., Vitória S. 

Infantil V A: 



 

- 14h30min - 15h30min: Alice P., Arthur O., Heitor A., Gabriel H., Fernando C., Isabella F., 

Isabelli A., Ísis S; 

- 16 às  17 horas: Clara B., Guilherme L. , Maria A., Isabella P., Guilherme M., Gustavo M., 

Gustavo C., Otávio S., João H.  

-  

Infantil V C 

- 14h30min às  15h30min: Antonella W., Manuella S., Benício S., Bernardo E., Felipe F., 

Francisco V., Gustavo S.; 

- 16 às  17 horas: João R., Gabriel C., Vitor M., Vitor P., Mariana B., Lívia G., Kauê R.; 

 

O horário das 18h30min às 19h30min será para estudantes que, por questões pontuais, não 

conseguiram acessar no turno da tarde. 

 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DO 1º AO 4º ANO VIA APP:  

 

 

 Quarta-feira 
29/04 

Quinta-feira 
30/04 

8 ás 9 horas 

1º Ano A - Letra inicial do 
nome de   A até J 
2º Ano A - Letra inicial do 
nome de A até J 
2º Ano C - Letra inicial do 
nome de A até H 
3º Ano A - Letra inicial de A até 
J 
4º Ano A - Letra inicial do 
nome de A até L 

1º Ano A - Letra inicial do 
nome de L  até V 
2º Ano A - Letra inicial do 
nome de L até Z 
2º Ano C - Letra inicial do 
nome de I até Z 
3º Ano A - Letra inicial do 
nome de k até Z 
4º Ano A - Letra inicial do 
nome de M até V 

9h15min às 10h15min 

1º Ano B - Letra inicial do 
nome de  A até J 
2º Ano B - Letra inicial do 
nome de A até K 
3º Ano B - Letra inicial de A até 
L 
4º Ano B - Letra inicial do 
nome de A até G ( até as 
Gabrielas) 

1º Ano B - Letra inicial do 
nome de K  até V 
2º Ano B - Letra inicial do 
nome de L até Z 
3º Ano B - Letra inicial do 
nome de M. até W 
4º Ano B - Letra inicial do 
nome de G (Giovana em 
diante)..….até V 

19  às 20 horas 

 
 
----------------- 

Para estudantes que não 
conseguirem participar da 
live no turno da manhã. 



 

 

 

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE AULAS ON-LINE DO 5º AO 9º ANO VIA GOOGLE 

MEET  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4: CRONOGRAMA DE AULAS ON-LINE DO ENSINO MÉDIO VIA GOOGLE 

MEET: 

 

 

1ª Série do Ensino Médio 

 

DIA DA SEMANA COMPONENTE 
CURRICULAR 

HORÁRIO/PERÍODO 

 
2ª feira - 27/04 

Língua Alemã / Língua 
Espanhola 

8h10min - 2º período 

Artes 11h05min - 5º período 

3ª feira - 28/04 SIMULADO ON-LINE EVOLUCIONAL (terão o dia para 
fazer) 

4ªfeira - 29/04  História 9 horas - 3º período 

Educação Física 10h15min - 4º período 

5ª feira - 30/04 Língua Portuguesa e 
Redação 

08h10min - 2º período 



 

Química 9h - 3º período 

6ª feira - 01/05 FERIADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Série do Ensino Médio 

 

DIA DA SEMANA COMPONENTE 
CURRICULAR 

HORÁRIO/PERÍODO 

2ª feira - 27/04 Língua Alemã / Língua 
Espanhola 

10h15min - 4º período 

3ª feira - 28/04 SIMULADO ON-LINE EVOLUCIONAL (terão o dia para 
fazer) 

4ª feira - 29/04 História 8h10min - 2º período 

Educação Física 9h - 3º período 

Matemática 11h - 5º período 

5ª feira - 30/04 
 

Química 7h20min - 1º período 

Língua Portuguesa - 
Redação 

9h - 3º período 

Língua Inglesa 10h15min - 4º período 

Geografia 11h - 5º período 

6ª feira - 01/05 FERIADO  

 

 

 

3ª Série do Ensino Médio 

 



 

DIA DA SEMANA COMPONENTE 
CURRICULAR 

HORÁRIO/PERÍODO 

2ª feira - 27/04 Biologia 7h20min às 9 horas - 1º e 2º 
período 

Literatura 11h05min - 5º período 

3ª feira - 28/04 SIMULADO ON-LINE EVOLUCIONAL (terão o dia para 
fazer) 

4ªfeira - 29/04 Matemática 8h10min - 2º período 

Educação Física 9h - 3º período 

História 10h15min - 4º período 

5ª feira - 30/04 Biologia 7h20min às 9horas - 1º e 2º 
período 

Língua Inglesa 9 horas - 3º período 

Língua Portuguesa e 
Redação 

10h15min - 4º período 

Química 11h05min - 5º período 

Geografia 14h20min - 2º período da 
tarde 

6ª feira - 01/05 FERIADO  

 

 


