
 

 
 

 
 

 

 

Teutônia, 07 de agosto de 2020. 

 

Circular 24/2020. 

 

Este final de semana é dedicado aos Pais! “No Brasil, o Dia dos Pais foi comemorado pela 

primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto.  A tentativa inicial foi associar a data ao Dia de São 

Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemorado nesta data. A partir dos anos 

seguintes, a data foi transferida para o segundo domingo do mês de agosto, e assim permanece 

até hoje.” 

Desejamos que os Pais do CT tenham ótimos momentos nesse dia especial, cheio de 

muita gratidão, para celebrar e agradecer por tantas coisas boas com as quais somos agraciados, 

mesmo em tempos tão adversos.  

 Compartilhamentos: 

1- Educação Profissional: 

1.1- Amanhã, sábado, 06/08, não teremos aulas práticas e/ou laboratório. A condição de 

bandeira vermelha inviabiliza esta atividade frente ao número de estudantes envolvidos e à 

especificidade das propostas a serem trabalhadas; 

1.2 - Estudantes da Educação Profissional devem alterar sua imagem de perfil nas contas 

@sou.colegioteutonia.com.br para uma imagem pessoal que possa ser mais facilmente 

relacionada ao estudante; 

1.3 - Professores dos Cursos Técnicos têm autonomia para requerer que os estudantes 

mantenham, ou não, câmeras abertas. A gestão do ambiente virtual é de competência do 

professor responsável pelo componente curricular da referida noite. 

 

 2- Atividade alusiva ao Dia do Estudante: 

Dia 11/08 é o Dia do Estudante. O CT preparou uma bela programação que, por motivos 

de agenda, acontecerá nas noites de 21,22 e 23 de agosto. Na próxima semana 

oficializaremos o convite. Solicitamos às famílias e estudantes dos cursos técnicos que 

também reservem estas datas. 



3. Educação Infantil: 

Os níveis III, IV e V da Educação Infantil do CT contam, a partir de agora,  com mais um 

dispositivo de apoio pedagógico nesse momento de excepcionalidade. Trata-se da plataforma 

Matific, voltada para o ensino de noções lógico matemáticas, para crianças à partir dos 4 anos 

até o 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é que as crianças aprendam por meio de jogos 

e situações do dia a dia. A ferramenta apoia o professor ao permitir a verificação do aprendizado 

em tempo real. 

A partir da próxima semana, as professoras da Educação Infantil irão explorar com os 

estudantes os jogos e desafios lógicos disponíveis na plataforma como mais uma estratégia para 

tornar as atividade domiciliares mais dinâmicas e interativas. 

 As famílias receberão mais orientações sobre o acesso e desenvolvimento do trabalho   

na descrição dos planejamentos. 

4 - Ensino Fundamental: 1º ao 4º Ano: 

4.1 - Na próxima terça e quarta-feira, 11 e 12/08, acontecem as Aulas Vivências do 4º 

Ano A e B, das 19h15min às 20h15min. Cada família fez a sua inscrição direto com a 

professora, de acordo com a melhor disponibilidade de dia. É importante ter em mãos o 

kit retirado no CT, na última semana; 

4.2 - Ainda em homenagem alusiva ao Dia do Estudante, professores, coordenação 

pedagógica e funcionários do CT estão organizando  contações de histórias. A cada dia, 

durante os planejamentos, serão enviados os links para os estudantes desfrutarem de 

mais um momento de aprendizagem. Ao ouvirmos uma história temos a possibilidade de 

refletir sobre a vida, sobre  nossas atitudes e escolhas, pois elas nos falam de superação, 

compreensão, compaixão, solidariedade, medos, esperança e vitória. Além disso, ouvir e 

contar histórias estimula a imaginação. 

5 -  Conselho Diagnóstico: 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio 

 Com o objetivo de minimizar impactos da quarentena na relação com o processo 

educacional e da aprendizagem dos estudantes, realizaremos, virtualmente, nas duas próximas 

terças-feiras, 11 e 18/08, o Conselho Diagnóstico referente ao 2º trimestre. A partir desse 

momento, encaminharemos um bilhete a cada família pelo APP CT e  por e-mail (será 

encaminhado aos e-mails pessoais que foram informados no ato de matrícula/rematrícula pelo 

(a) responsável do (a) estudante), dando um retorno sobre o comprometimento do estudante 

nesse trimestre: participação nas aulas via Meet, entrega de trabalhos, aproveitamento escolar, 

participação nas aulas de reforço... Através dos apontamentos trazidos pelos professores sobre 

cada estudante, traçaremos as próximas estratégias para melhor alcançar os objetivos de cada 

ano/série. É importante que os pais leiam os bilhetes e entrem em contato para sanar dúvidas. 

Lembramos que algumas conversas individuais (on-line ou presencialmente) serão agendadas 



para as próximas semanas com o professor coordenador de turma. As turmas do 7º, 8º e 9º Ano 

do EF serão contempladas no conselho diagnóstico de 18/08.  

 

6- Nos anexos as programações das lives e aulas virtuais da próxima semana. 

 

7- Estamos  à disposição pelos canais de e-mails, pelo telefone e, preferencialmente, 

em horários que podem ser agendados para atendimentos presenciais no CT. O horário de 

atendimento de telefone e recepção acontece de segundas às sextas-feiras, das 08 às 12 

horas e das 13h30min às 17 horas.  

 

 

 

Entendendo ser a presença o melhor presente, desejamos um Feliz Dia dos Pais a todos 

os papais do CT. Que tenhamos todos bons momentos e que não nos falte gratidão para celebrar 

e agradecer por tantas coisas boas que, mesmo em tempos de pandemia, nos são 

graciosamente oferecidas. 

Um bom e abençoado  final de semana a todas as famílias, estudantes, professores e 

funcionários do Colégio Teutônia. 

Que Deus conceda saúde e boas aventuranças a cada uma e cada um! Fiquemos todos 

bem! 

O melhor presente é estar presente! 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS: 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
Infantil II  

     Quinta-feira 
13/08 

Sexta-feira 
14/08 

15 horas às 15h30min 
 

 Todas as crianças. 

18h30min às 19 horas Todas as crianças.  

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
12/08 

Quinta-feira 
13/08 

Sexta-feira 
                14/08 

16h às  
16h30 min  

 Para todas as crianças Para todas as crianças 

18h15min às 18h45min Para todas as crianças   

 

 
Infantil IV A 

Segunda-feira 
10/08 

 

Quarta-feira 
12/08 

(Entrar no horário 
que ficar melhor para 

a família) 

Quinta-feira 
13/08 

15 horas às 
15h30min 

Ana Luiza S. Helena B. Helena C. 
Rafaela R. David F. Lorenzo M. 
Guilherme M.  Maria Inês S. 

 
Para todos as crianças 

 

16h30min  às 
  17 horas 

Valentina A. Isabela P. Antonella A. 
Pietro M. Gustavo H. Nicolas 
A.   Isabela V. Maria Clara S. 

Para todos as crianças  

19 horas às 
19h30min 

   
Para todos 
as crianças 

 

  



 

 

Infantil IV B 

Quarta-feira 
10/08 

(Entrar no horário que ficar 
melhor para a família) 

Quinta-feira 
13/08 

Sexta-feira 
14/08 

(Entrar no horário que ficar 
melhor para a família) 

13h30min às 14 
horas 

Para todas as crianças 
 

 Para todas as crianças 

14h30min às 15 
horas 

Para todas as crianças  Para todas as crianças 

18 horas às 
18h30min 

 Para todas as 
crianças 

 

 

 
Infantil V A 

Terça-feira 
11/08 

Quarta-feira 
12/08 

Quinta-feira 
13/08 

15h45min às 
16h15min 

 Alice P, Arthur O, Fernando C, Heitor 
A, Gabriel H, Ísis S, Isabella F, 

Gustavo C.,  
Isabella P. 

 

16h30min às  
17 horas  

Para todos os 
estudantes da 

turma  

João H., Maria A., Otávio S., 
Guilherme V.M., Gustavo M. Clara B, 

Guilherme L., 
Isabelli A.  

 

18h30min às 
 19 horas 

 

  Para todos os 
estudantes da 

turma!   

 

 
Infantil V B 

Quarta-feira 
12/08 

Quinta-feira 
13/08 

Sexta-feira 
14/08 

14 horas às 
14h30min 

Para todos os estudantes 
da turma 

Para todos os estudantes 
da turma 

 

18h30min às 19 
horas 

   
Para todos os estudantes 

da turma 

 

  



 
Infantil V C 

Segunda-feira 
10/08 

Quarta-feira 
12/08 

Quinta-feira 
13/08 

15 horas às 
15h30min 

 
Vítor P.; Gabriel C.; Francisco V.; 

Benício S.; Mariana B.; Lívia G.; João 
R. 

 

16 horas às 
16h30min 

 
Felipe F.; Kauê R.; Vítor M.; Antonella 

W.; Manuella S.; Bernardo E.; 
Gustavo S. 

 
Para todos os 

estudantes da turma 

18 horas às 
18h30min 

Para todos os 
estudantes da turma 

  

 

 

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

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



ANEXO 3: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 5º AO 9º ANO 

 

 
 

 
  



 

 
 

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 

 

 
  



 


