Teutônia, 21 de agosto de 2020.
Circular 26/2020.
Saudações Comunidade Escolar!
Alegria pelo contato de cada semana…
Gratidão pelas oportunidades de cada semana…
Entusiasmo para enfrentar as situações que nos levam a vencer desafios semanalmente!
Tempos de pandemia são tempos para aceitarmos oportunidades. Atentemos para que
não as percamos!
Compartilhamentos:
1. Tempos de Criança - Cursos Livres, Projetos e Oficinas
Famílias da Educação Infantil receberam, via APP, informações sobre o Projeto Tempos
de Criança. Os cursos livres, oficinas e projetos são de livre adesão e iniciam nesta
próxima segunda-feira, 24/08. Já as Atividades Domiciliares seguem sendo encaminhadas
diariamente.
2. Famílias da Educação Infantil e 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental:
Na próxima semana, em virtude do Cine Drive In, as lives das turmas da Educação Infantil
e 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental, programadas para o turno da noite não serão
realizadas. As programadas para os turnos manhã e tarde, ocorrerão normalmente.
3. Famílias dos estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental:
Nos dias 24, 25 e 26/08 (segunda, terça e quarta-feira), os pais/responsáveis deverão
trazer, na recepção do CT, das 08 às 12 horas ou das 13h30min às 17 horas, dentro de um
envelope ou sacola, devidamente identificada com o nome do estudante e série, todos
os materiais solicitados pelas professoras. Pais deverão colocar o material diretamente
na caixa que estará com a identificação da respectiva turma, no hall de entrada da
recepção. Salientamos que respeitaremos o tempo de quarentena do material, tanto na
entrega quanto na devolução. O material, com as considerações e apontamentos feitos
pelas professoras, estará disponível para retirada das famílias, na recepção, nos dias 08,

09 e 10/09. Em caso de retorno às atividades presenciais, antes deste período, a entrega
será realizada aos estudantes.
4. Famílias do 1º Ano A e B do Ensino Fundamental:
Na entrega dos materiais na próxima semana, no CT, o pai/responsável deverá solicitar,
junto à recepção, o caderno de atividades do seu/sua filho/a e a calculadora mágica que
será utilizado nas próximas aulas.
5. Famílias do EF - 5º ao 9º Ano:
Na terça-feira, 18/08, foi realizado o conselho diagnóstico das turmas de 6º, 7º e 8º Ano,
referente ao 2º trimestre. Na próxima semana, as famílias receberão, via e-mail e App, as
fichas com os apontamentos feitos pelos professores. Em casos específicos, os
responsáveis serão contatados, por telefone, para agendamento de conversa com o
professor coordenador de turma e coordenação pedagógica.
Em caso de dúvida, a coordenação do nível está à disposição para agendamento de
conversa pelo fone 3762-4040, via Recepção do CT.
6. Cine Drive In CT
Em razão do frio intenso previsto para o final de semana entendemos, frente à pandemia,
ser prudente transferir a programação em alusão ao Dia do Estudante. Assim, ficam
estabelecidos os seguintes dias:
- Na terça-feira, 25/08, a programação será exclusiva para estudantes e famílias do
8º e 9º Ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Técnicos;
- Na quarta-feira, 26/08, exclusiva para estudantes e famílias do 4º ao 7º Ano do
Ensino Fundamental, funcionários e professores do CT;
- Na quinta-feira, 27/08, exclusiva para estudantes e famílias da Educação Infantil,
1º, 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental.
Na circular passada disponibilizamos informações importantes sobre o funcionamento da
atividade. Elas seguem disponíveis na Circular 25/20 que pode ser acessada no site da
instituição. 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.
Corrente do bem! - CT Solidário
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!

7. Anexos
Nos anexos as programações das lives e aulas virtuais da próxima semana.
Desejamos um bom final de semana. Diante das baixas temperaturas previstas e de todo
o contexto da pandemia recomendamos cuidados redobrados e comprometimento com a
importância da necessidade do distanciamento social.
Atenciosamente,

Jonas Rückert – Diretor

ANEXOS
ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

Infantil II

Terçafeira
25/08

Quinta-feira
27/08

Sexta-feira
28/08

15 horas às
15h30min

Todas as
crianças.
Não teremos live, mas te esperamos no Cine
Drive In!

Quinta-feira
27/08

Sexta-feira
28/08

16h às
16h30min

Para todas as crianças

Para todas as crianças

NOITE

Te esperamos no Cine Drive In!

Infantil III

Infantil IV A
16 horas às
16h30min

Segunda-feira
24/08

Segunda-feira
24/08
Para
todas
crianças

Quarta-feira
26/08
as Para
todas
crianças

Quinta-feira
27/08
as

NOITE:
Te esperamos no Cinema
Drive In!

Infantil IV B

Quarta-feira
26/08

13h30min às 14
horas
14h30min às 15
horas

NOITE:
Te esperamos no Cine Drive
In!
Para todas as
crianças

Para todas as
crianças

Quarta-feira
26/08

Quinta-feira
27/08

Para todos os estudantes
da turma!

Para todos os estudantes
da turma!

NOITE:
Te esperamos no Cine
Drive In!

18h30min
às
19 horas

Infantil V B

Segundafeira
24/08

14 horas às
14h30min

Quarta-feira
26/08

Quinta-feira
27/08

Para todos os estudantes da
turma

Para todos os estudantes da
turma

NOITE

Infantil V C

16 horas às
16h30min

NOITE

Sexta-feira
28/08

Terça-feira
25/08

Infantil V A
16horas

Quinta-feira
27/08

Te esperamos no Cine Drive
In!

Segundafeira
24/08

Quarta-feira
26/08

Quinta-feira
27/08

Para todos os estudantes da
turma

Para todos os estudantes da
turma

Te esperamos no Cine Drive
In!

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

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

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO

