Teutônia, 28 de agosto de 2020.
Circular 27/2020.
Prezadas Famílias, Caros Estudantes!
Foi muito emocionante rever as famílias que puderam participar do Cine Drive In CT! Os
dias de terça, quarta e quinta-feira foram diferentes e realmente especiais! Agradecemos pela
participação das famílias, dos colegas funcionários, professores do CT e de todos os contratados
para a execução. Vale um especial reconhecimento à APP CT, que custeou as ações realizadas
no evento. Externamos nosso agradecimento ao Departamento de Trânsito do Município pelo
apoio na organização, bem como ao suporte dos Bombeiros Voluntários, da Secretaria de Obras,
Agricultura e da Capatazia do Bairro Teutônia pelas implementações de acesso e outras
situações mais. Foram momentos incríveis junto a estudantes e toda comunidade escolar!
Compartilhamentos:
1. Volta às Aulas
É cada vez mais efervescente o tema volta às aulas, assim como as opiniões são bastante
divergentes. Por isso, vale ressaltar que, como instituição, temos o seguinte a
compartilhar:
1.1 - Somos a favor do retorno presencial, mas nas seguintes condições:
a - autorização do retorno pelo governo do estado e/ou demais órgãos envolvidos;
b - o retorno gradativo, seguro e dentro do atendimento dos protocolos previstos no
Plano de Contingência para o Período de Pandemia;
c- a possibilidade do modelo híbrido:
c.1 - assegurando o direito de quem optar pela modalidade presencial;
c.2 - assegurando o direito de quem optar por seguir na modalidade de atividades
domiciliares, garantindo a continuidade da entrega das aulas de forma virtual.
d- observância às especificidades de grupos de risco, comorbidades e situações que
exigirem um olhar diferenciado;
e - atenção constante ao contexto da saúde local, avaliando-o diariamente;
f- atenção constante aos estudantes, trabalhando o princípio da corresponsabilidade com
as famílias no que faz referência ao ambiente seguro.

Estamos no aguardo dos posicionamentos das autoridades competentes para as ações
futuras.
2. Projeto Tempos de Criança
Famílias da Educação Infantil podem inscrever seus filhos para a próxima semana no
Projeto Tempos de Criança - Cursos Livres e Oficinas. Em havendo mudança de bandeira,
de vermelha para laranja, retomaremos as atividades;
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 entregaram,
na recepção do CT, os materiais solicitados pelas professoras. A partir do recebimento,
as professoras farão as considerações e apontamentos, disponibilizando-os para retirada,
na recepção, nos dias 08, 09 e 10/09. Salientamos que a apreciação/correção/avaliação
deste material integrará o Portfólio do Estudante, no qual constarão as habilidades e
observações sobre o processo de aprendizagem relativo ao 2º trimestre. Reiteramos que
respeitaremos o tempo de quarentena do material, tanto na entrega quanto na
devolução.
4. Entrega de Boletins 5º ao 9º Ano e Ensino Médio
A partir do 2º trimestre, os estudantes passaram a receber retorno dos trabalhos com
nota. É importante ressaltar que, neste trimestre, procederemos normalmente com a
entrega de boletins. As notas do primeiro trimestre, por se tratar de um período de
adaptação ao sistema de Atividades Domiciliares, só serão validadas após o retorno das
atividades presenciais, com base na realização de avaliação diagnóstica, cujo foco não é
a nota, mas uma sondagem das fragilidades e análise do que é necessário retomar, além
de triagem dos trabalhos realizados pelo Google Classroom. As famílias serão notificadas
com antecedência sobre as datas e a forma de organização.
5. Prezadas Famílias da 2ª e 3ª Série do Ensino Médio
Escolher qual profissão seguir está entre os momentos mais importantes da vida da
maioria das pessoas. São muitas as opções de cursos e profissões e é preciso muito
cuidado e informação para se fazer a escolha certa. O Colégio Teutônia está oferecendo
aos estudantes da 2ª e 3ª Série do Ensino Médio uma proposta terceirizada de orientação
vocacional/profissional. Este projeto prevê encontros virtuais que visam à preparação do
estudante para o futuro profissional que o aguarda, bem como para o ingresso na
universidade. Estes encontros serão ministrados por um psicólogo da empresa
PSICOSERV, de Bento Gonçalves. Com o objetivo de ajudar os nossos estudantes na
escolha profissional, os encontros serão oferecidos em 3 formatos que podem ser

escolhidos pelos estudantes/pelas famílias. Maiores informações foram enviadas no
bilhete ao estudantes. Interessados devem contatar a coordenadora do nível pelo e-mail
coordenacaoem@colegioteutonia.com.br até segunda-feira, dia 31/08.
6. Atividades de Atletismo, Oficina de Robótica e Aulas Individualizadas de
Instrumentos Musicais
Havendo mudança de bandeira para laranja na próxima semana retomaremos as
atividades presencialmente.
7. Educação Profissional
Estudantes dos cursos técnicos seguem com as atividades via ambiente virtual. Para as
aulas práticas e de laboratório, havendo bandeira que não vermelha ou preta, teremos a
retomada destas. Coordenações notificarão professores e estudantes no início da
semana.
8. Anexos
Nos anexos as programações das lives e aulas virtuais da próxima semana.
Gratidão se manifesta com muita força em nossos corações. Se os desafios são intensos,
nossas forças também o são. Perceber estudantes aprendendo, famílias e professores
engajados, funcionários dando todo o suporte para a manutenção das ações nos remete a um
sentimento que se resume na seguinte frase: Somos todos CT! Juntos faremos a diferença!
Abençoada nova semana e bom final de semana!
Atenciosamente,

Jonas Rückert – Diretor

ANEXOS
ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
Quinta-feira
03/09

Infantil II
15 horas às 15h30min

Sexta-feira
04/09
Todas as crianças.

18h30min às 19 horas Todas as crianças.

Quarta-feira
02/09

Infantil III

Quinta-feira
03/09

16h às
16h30min

Sexta-feira
04/09

Para todas as crianças Para todas as crianças

18h15min às 18h45min Para todas as crianças

Segunda-feira
31/08

Infantil IV A

Quarta-feira
02/09

Quinta-feira
03/09

16 horas às 16h30min Para todas as crianças Para todas as crianças
19 horas às 19h30min

Para todas as crianças

Quarta-feira
02/09

Infantil IV B

Quinta-feira
03/09

14h30min às 15 horas Para todas as crianças
18 horas às 18h30min

Infantil V A
16h30min
18h30min
às
19 horas

Sexta-feira
04/09
Para todas as crianças

Para todas as crianças

Terça- feira
01/09

Quarta-feira
02/09

Para todos os estudantes
da turma!

Para todos os estudantes
da turma!

Quinta-feira
03/09

Para todos os estudantes
da turma

Infantil V B

Segunda-feira
31/08

14 horas às
14h30min

Quarta-feira
02/09

Quinta-feira
03/09

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

18h30min às 19
horas

Para todos os estudantes
da turma

Infantil V C

Segunda-feira
31/08

Quarta-feira
02/09

Quinta-feira
03/09

15 horas às
15h30min

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

16 horas às
16h30min

18 horas às
18h30min

Para todos os estudantes
da turma

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

