Teutônia, 14 de agosto de 2020.
Circular 25/2020.
Prezadas Famílias, Caros Estudantes
Ao tempo em que saudamos a comunidade escolar em uma semana cheia de
expectativas, encontros e desencontros em relação ao tema volta às aulas seguimos nosso
trabalho comprometidos e engajados com a dimensão do conhecimento, buscando as entregas
com esmero para que cheguemos com qualidade na casa de nossos estudantes diariamente. O
que temos a compartilhar:
1- Enquete da Secretaria Municipal de Educação:
Na quinta-feira famílias da educação básica e estudantes dos cursos técnicos receberam,
via APP, uma enquete realizada pela Secretaria Municipal de Educação. A participação da
comunidade escolar do Colégio Teutônia é importante. Pedimos aos responsáveis de nossos
estudantes que participem, atentando para o prazo de retorno.
2- Cine Drive In CT
Nos dias 21,22 e 23/08 acontece o Cine Drive In CT. A programação é alusiva ao Dia do
Estudante e tem o subsídio da APP CT, ou seja, as famílias não terão qualquer custo. Será motivo
de muita alegria receber estudantes, famílias, professores e comunidade escolar neste dia.
Informações Importantes:
- o evento é exclusivo para estudantes e famílias, terá acesso liberado de um carro por
família;
- não há necessidade de retirada de convite. O controle se dará por lista de chamada com
fotograma dos estudantes. Assim, só poderá entrar no evento o carro em que estiver um
estudante do CT presente;
- não teremos venda de alimentos, somente de água e refrigerante, cujo pagamento só
poderá ser feito em dinheiro;
- o evento foi organizado para receber APENAS carros de passeio fechados. Não será
permitido o acesso de motos, carros conversíveis, vans, micro-ônibus e similares;
- todos os protocolos de segurança, saúde e higiene serão seguidos. É necessário que todo
participante tenha sua máscara para possível necessidade de desembarque a exemplo de uso

de banheiro. Solicitamos que as famílias tragam recipientes para que o lixo que possa ser
descartado no retorno às suas casas;
- O áudio do evento é exclusivamente transmitido via rádio FM, por isso é importante que o
seu carro esteja com o rádio funcionando em perfeito estado;
- Caminhonetes e SUVs serão direcionadas para as vagas das extremidades, enquanto as vagas
centrais serão reservadas para os carros menores, no intuito de privilegiar a visualização do
telão de todos os presentes.
- Para qualquer tipo de auxílio ou caso algum integrante da família necessite ir ao banheiro,
bastará ligar o pisca alerta que em instantes um orientador irá até o seu veículo. O desembarque
será autorizado somente nesta condição;
- para uso dos banheiros, as medidas previstas nos protocolos sanitários serão seguidas.
Sobre o dias:
- Na sexta-feira, 21/08, a programação será exclusiva para estudantes e famílias do 8º e
9º Ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Técnicos;
- No sábado, 22/08, exclusiva para estudantes e famílias do 4º ao 7º Ano do Ensino
Fundamental, funcionários e professores do CT;
- No domingo, 23/08, exclusiva para estudantes e famílias da Educação Infantil, 1º, 2º e 3º
Ano do Ensino Fundamental.
*Durante o evento, faremos tomadas de imagens, por isso, se possível, solicitamos que os
estudantes utilizem a parte superior do uniforme escolar;
*Para evitar constrangimentos solicitamos às famílias que atentem para o dia previsto do
nível ou série da/do estudante.
Quanto ao local, horários e títulos:
- o Cine Drive In CT acontecerá na Pista de Atletismo da Instituição;
- o horário de acesso será das 18 às 19 horas. Após o portão será fechado;
- a exibição do filme iniciará às 19h15min;
- o acesso se dará pela rua lateral do CT, no sentido leste a oeste logo abaixo do Ginásio
EScolar;
- os títulos serão disponibilizados, via APP, na próxima semana.
A saber:
- O consumo de bebidas alcoólicas não está autorizado;
- É proibido fumar em espaço escolar;
- Não será autorizado desembarque de animais dos veículos;
- Em caso de chuva ou excesso de umidade, o Cine Drive In CT será transferido para uma
data a ser comunicada.
Vamos ajudar com uma corrente do bem?

-

Nas noites do Cine Drive In CT estaremos recebendo a doação voluntária de 1kg de
alimento não perecível ou, ainda, 01 litro de leite. Os donativos serão encaminhados a
entidades beneficentes de Teutônia. A doação é livre e voluntária!

3- Recesso de Inverno - Férias de Julho
- Agradecemos às famílias que responderam à enquete que tratava da questão da segunda
semana de férias de inverno, as férias de julho que, conforme convenção coletiva de
trabalho, deve ser atendida por parte do CT. O maior percentual de indicações se deu
para com o período de 12 a 16/10. Importante: independente da modalidade de aulas
nestas datas (atividades domiciliares ou presenciais), o recesso será mantido.
4- Aulas Presenciais
- Sobre retorno das Aulas em modalidade presencial muitas e diferentes são as opiniões
que dividem famílias, professores e estudantes. O Colégio Teutônia, tão logo tenha
informações mais precisas, estará se pronunciando sobre os protocolos e tudo mais que
envolve este assunto.
5- Tempos de Criança - Cursos Livres, Projetos, Laboratórios de Vivências
Na próxima semana famílias da Educação Infantil serão convidadas, por livre adesão, a
participarem de uma oferta de Cursos Livres a ser proposta pelo CT. Nas lives da semana
as professoras abordarão as questões que serão tratadas de igual forma por documento
específico a ser encaminhado via APP para as famílias na próxima semana.
6- Horário das Lives - 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental
Pedimos às famílias para, na medida do possível, respeitar os horários de início das lives
dos estudantes. As professoras organizam o planejamento para cada turma de acordo
com o horário estipulado. Quando o estudante entra 10 ou 15 minutos após o início
estipulado, acaba perdendo partes importantes da aula. Não há tempo hábil para as
professoras retomarem a tarefa, pois na sequência outra turma já aguarda o seu horário
de aula.
7- Envio de atividades realizadas até o momento pelos estudantes do 1º ao 4º Ano
Nos próximos dias, comunicaremos às famílias como funcionará a entrega dos materiais
produzidos pelos estudantes até o momento (produções textuais, avaliações, cadernos),
para apreciação/avaliação/correção pelos professores. A referida entrega deverá ser
feita na recepção, com devida identificação, dentro de um envelope, com o nome e a
série do estudante. Durante os planejamentos, as professoras comunicarão o dia da
entrega, assim como as atividades e cadernos que serão avaliados. Salientamos que
respeitaremos o período de quarentena do material, tanto na entrega quanto na
devolução.

8 - Conselho Diagnóstico - 5º ao 9º Ano e EM
Iniciamos, nesta semana, os conselhos diagnósticos referentes ao 2º trimestre letivo.
Assim como no 1º trimestre, as famílias receberão, nas próximas semanas, o retorno por
meio da ficha informativa ou parecer descritivo. Em algumas situações, o professor
coordenador de turma e a coordenação pedagógica farão contato para agendamento de
conversas presenciais ou pela plataforma google meet.
9 - Aulas vivências - 1º ao 4º Ano
Encerramos, nesta semana, o ciclo de aulas-vivências para pais do 1º ao 4º Ano do Ensino
Fundamental. Agradecemos pela expressiva participação das famílias.
10 - Funcionamento da Biblioteca
A Biblioteca do CT está com seus serviços ativos. Segue o horário para pais e professores:
Segunda a quarta-feira: das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17horas;
Quinta-feira: das 8 às 12 horas;
Famílias e Professores poderão retirar livros e/ou materiais de pesquisa ou similares.
Salientamos que os protocolos de segurança serão respeitados tanto na retirada quanto na
devolução dos livros.
11- Anexos
- Nos anexos as programações das lives e aulas virtuais da próxima semana.
Um bom e abençoado final de semana a todas as famílias, estudantes, professores e
funcionários do Colégio Teutônia.
Atenciosamente,

Jonas Rückert – Diretor

ANEXOS:
ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Infantil II

Terça-feira
18/08

Quinta-feira
20/08

15 horas às 15h30min

Sexta-feira
21/08
Todas as crianças.

18h30min às 19 horas Todas as crianças. Todas as crianças.

Infantil III

Quarta-feira
19/08

16h às
16h30 min

Quinta-feira
20/08

Sexta-feira
21/08

Para todas as crianças Para todas as crianças

18h15min às 18h45min Para todas as crianças

Infantil IV A

Segunda-feira
17/08

Quarta-feira
19/08
(Entrar no horário
que ficar melhor para
a família)

15 horas às
15h30min

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

16h30min às
17 horas

Valentina A. Isabela P. Antonella A. Para todos as crianças
Pietro M. Gustavo H. Nicolas
A. Isabela V. Maria Clara S.

19 horas às
19h30min

Infantil IV B

Quinta-feira
20/08

Para todos
as crianças

Quarta-feira
19/08
(Entrar no horário que ficar
melhor para a família)

Quinta-feira
20/08

Sexta-feira
21/08
(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
18/08

15h45min às
16h15min

16h30min às
17 horas

Quarta-feira
19/08
Alice P, Arthur O, Fernando C, Heitor
A, Gabriel H, Ísis S, Isabella F,
Gustavo C.,
Isabella P.

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

Infantil V B

Para todos os
estudantes da
turma!

Segunda-feira
17/08

Quarta-feira
19/08

14 horas às
14h30min
18h30min às 19
horas

Infantil V C

Quinta-feira
20/08

Para todos os estudantes Para todos os estudantes
da turma
da turma
Para todos os estudantes
da turma

Segunda-feira
17/08

Quarta-feira
19/08

15 horas às
15h30min

Vítor P.; Felipe F.; Lívia G.; Manuella
S.; João R.; Benício S.; Gabriel C.

16 horas às
16h30min

Kauê R.; Francisco V.; Antonella W.;
Mariana B.; Bernardo E.; Vítor M.;
Gustavo S.

18 horas às
18h30min

Quinta-feira
20/08

Para todos os
estudantes da
turma

Quinta-feira
20/08

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

