
 

 
 

 
 

 

Teutônia, 04 de setembro de 2020. 

 

Circular 28/2020. 

 

Saudações à Comunidade Escolar 

 

Nesta semana, que ora encerramos, dada a condição da Bandeira Laranja, pudemos  

retomar algumas das ações presenciais, todas autorizadas em nível de COE Municipal. 

Também nos foram apresentadas as datas de retorno à presencialidade das atividades 

escolares da parte do Governo do Estado. Há grande expectativa e compromissos 

envoltos na temática de retorno que serão pontualmente comunicadas, via Circular, na 

medida em que os desdobramentos forem acontecendo.  

 

   Compartilhamentos: 

 

1- Volta às Aulas 

Conforme calendário de retorno das aulas presenciais do Governo do Estado o  primeiro 

nível autorizado para retorno, com data em 08/09, é a Educação Infantil. O CT, bem como 

as demais escolas do Vale,  não estarão retomando nesta data uma vez que a legislação 

prevê retorno possível neste momento para regiões que estiveram, nas duas últimas 

semanas, em bandeiras que não a vermelha e/ou preta. Assim, seguiremos na próxima 

semana as atividades do Projeto Tempos de Criança. Durante a próxima semana, em 

documento específico, estaremos comunicando as famílias sobre como se dará o retorno 

para as atividades presenciais, bem como todas as possibilidades e direitos que 

entendemos necessário garantirmos. Para os demais níveis, na medida em que se 

aproximarem as datas de retorno, faremos a devida comunicação.   

 
2- Reunião com pais da Educação Infantil II e III: 
Dia 09/09, quarta-feira, das 19 às 20 horas, via meet, faremos uma reunião com os pais 
dos estudantes do Infantil II. No dia 10/09, no mesmo horário, a reunião será com os pais 
do Infantil III. Pauta da reunião: De onde viemos e para onde vamos: as aprendizagens no 
período de estudos domiciliares. O link seria enviado, via app, no dia da reunião. 
Pais dos níveis IV e V: na semana de 14 a 18/09 estaremos propondo momentos de 
reunião que serão comunicados na Circular 29/2020 na data de 11/09. 
 
 
3-Entrega dos Relatórios de Avaliação (Portfólios) – 1º ao 4º Ano do Ensino 

Fundamental 



Neste momento, as professoras estão avaliando os materiais dos estudantes. No início 
de outubro, será agendado, via meet ou presencialmente no CT, de acordo com a 
disponibilidade e preferência de cada família, um momento individual para conversar 
sobre ensino e a aprendizagem do estudante, durante o período de aulas domiciliares. 
 
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.  A partir de 06 de outubro, 

será agendado, via meet ou presencialmente no CT, de acordo com a disponibilidade e 

preferência de cada família, um momento individual do professor coordenador de turma 

para conversar sobre ensino e a aprendizagem do estudante durante o período de aulas 

domiciliares, realizando a entrega do boletim referente ao 2º trimestre. 

 

5- Educação Profissional 

Estudantes dos cursos técnicos retomaram nesta semana as atividades práticas e  seguem 

com as atividades teóricas  via ambiente virtual.  

 

  6-Anexos 

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

 

07 de setembro… Muitos pais devem lembrar do tempo de escola quando, na semana da 

independência do Brasil, cantavam a música cuja letra dizia: 

- 07 de setembro, data tão festiva, foi a independência desta terra tão querida! 

- Viva! Viva! Viva a independência do Brasil! Do Brasil! 

Na segunda-feira, feriado nacional, frente a todo o contexto que se apresenta, façamos 

nossas reflexões, como também com nossos filhos, sobre o que estamos vivendo, sobre 

nossa independência, sobre nossas reais possibilidades e direitos que tratam das 

escolhas, das possibilidades e das oportunidades desta “terra tão querida!”.   

 

Bom final de semana, bom feriado e abençoada semana! 

 

Atenciosamente,  

 

                                                                                                                          

 

Jonas Rückert – Diretor 



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
Infantil II 

     Terça-feira 
08/09 

Sexta-feira 
11/09 

15 horas às 15h30min  
 

Todas as crianças. 

18h30min às 19 horas Todas as crianças. 
 

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

Sexta-feira 
                11/09 

16h às  
16h30min  

 
Para todas as crianças Para todas as crianças 

18h15min às 18h45min Para todas as crianças 
  

 

 
Infantil IV A 

Quarta-feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

16 horas  às 16h30min 
   

Para todas as crianças 
 

19 horas às 19h30min 
 

Para todas as crianças 

 

 
Infantil IV B 

Quarta-feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

Sexta-feira 
11/09 

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 
08/09 

Quarta-feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

16h30min Para todos os estudantes 
da turma!   

Para todos os estudantes 
da turma!   

 

18h30min 
às 

 19 horas  

  
Para todos os estudantes 

da turma  

 

 



 
Infantil V B 

Quarta-feira 
09/08 

Quinta-feira 
10/09 

14 horas às 14h30min Para todos os estudantes da turma Para todos os estudantes da turma 

 

 
Infantil V C 

Quarta-feira 
09/09 

Quinta-feira 
10/09 

16 horas às 16h30min 
Para todos os estudantes da turma 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 
 

 
  



 


