
 

 

 
 

 
 

 

 

Teutônia, 11 de setembro de 2020. 

 

Circular 29/2020. 

 

 Estudantes e Famílias CT, 

 

11 de setembro de 2020 - dia do encerramento do 2º trimestre letivo, dia da 29ª circular, 

dia do 112º planejamento da Educação Infantil e do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental, dia 

que se encerra a 24ª semana de aulas domiciliares. São quase 6 meses ou longos 180 dias de 

privação, insegurança e medo; vivendo uma nova realidade em que até a novidade não oferece 

mais nada de novo; sendo preparados para um “novo normal” que de normal não tem nada e 

do qual a única certeza que temos é a de que continuaremos com restrições, tolhidos de coisas  

corriqueiras que chegam a ser involuntárias, a exemplo de um abraço apertado, um encontro 

marcado, um “churras” de domingo com os amigos, um “chima” gostoso que carrega todo o 

nosso apreço por aqueles com quem compartilhamos. Entendendo ser para o bem de todos e 

também para o nosso, assim o fazemos. 

A pandemia nos levou a números de três dígitos. Porém, o mês de setembro, cuja chegada 

da primavera simboliza o ciclo do renascimento, que é marcado por um dos episódios históricos 

mais representativos para a comunidade gaúcha, a Revolução Farroupilha, chega com força e 

traz consigo a força de luta do povo gaúcho. Que este novo ciclo nos encoraje à transformação, 

à luta e à vitória! 

 

   Compartilhamentos: 

1- Volta às Aulas: 

Diante do mais recente posicionamento do Governo do Estado, que autorizou o retorno 

das aulas presenciais, iniciando pela Educação Infantil, comunicamos que: 

1.1 - O CT estabeleceu como data para retorno, para o referido nível de ensino (Educação 

Infantil), a data de 21/09, se assim for possível em função da necessidade de que a 

semana de retorno seja antecedida por duas semanas de bandeiras que não sejam a 

vermelha ou preta; 

1.2 - Em documento específico estaremos comunicando às famílias sobre como se dará o 

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

entendemos necessário garantirmos. Cada família receberá, via app e impressa, a 

CARTILHA DE RETORNO; 



 

1.3 - Para as famílias que desejarem maiores esclarecimentos, podem entrar em contato 

com a Coordenação da Educação Infantil através do e-mail: 

coordenacaoei@colegioteutonia.com.br ou, ainda, entrando em contato e/ou 

agendando um horário para conversa através do fone (51) 3762 4040; 

 

1.4. Famílias, responsáveis e estudantes do Ensino Médio estarão recebendo orientações 

sobre o retorno das atividades presenciais durante a próxima semana via APP e e-mails 

cadastrados na instituição. 

 

2- Reunião com pais da Educação Infantil IV e V: 
2.1- Dia 14/09, segunda-feira, das 19 horas às 20 horas, via meet, faremos uma reunião 
com os pais dos estudantes do Infantil IV A e IV B; 
2.2 - Dia 18/09, sexta-feira, das 19 às 20 horas, via meet, a reunião será com os pais do 
Infantil V A, V B e V C. 
 
Pauta da reunião: De onde viemos e para onde vamos: as aprendizagens no período de 
estudos domiciliares. Os dois momentos contarão com a participação do Dr. Rafael 
Moreno, Médico Psiquiatra, Mestre e Doutor em Medicina e Ciências da Saúde e 
Professor do Curso de Medicina da UNIVATES. O link seria enviado, via App, no dia da 
reunião.  
 
3 - Convite para pais do Infantil  II: 
Conforme comunicado anteriormente, estendemos o convite aos pais do Infantil II, para 
participar da reunião do INF IV, para  prestigiar o momento de fala do Dr. Rafael, no dia 
14/09, às 19 horas. O link seria enviado, via app, no dia da reunião. 
 
4 - Convite para pais do Infantil  III: 
Conforme comunicado anteriormente, estendemos o convite aos pais do Infantil III, para 
participar da reunião do INF IV, para  prestigiar o momento de fala do Dr. Rafael, no dia 
18/09, às 19 horas. O link seria enviado, via app, no dia da reunião. 
 
5- Projeto Tempos de Criança - Educação Infantil: 
Durante a próxima semana daremos continuidade ao Projeto Tempos de Criança. 
Durante o período de Projeto nos foi possível confirmar que a execução de todos os 
protocolos que o contemplam acontecem de forma bastante eficaz. Em razão disto, 
efetuaremos o movimento de aumentar o número de 01 criança a mais por grupo. 
 
6- Lives da Educação Infantil: 
Devido a organizações internas para o retorno presencial, informamos que na na semana 
de 14 a 18/09, não termos lives na Educação Infantil. 
 
7- Retirada de materiais dos estudantes do 1º ao 4º Ano na Recepção do CT: 15 e 
16/09: 
A partir da data de hoje os materiais dos estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino   
Fundamental, enviados ao CT para correção/apreciação e considerações das professoras, 
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entram no período de quarentena, respeitando os protocolos de segurança. Assim, 
reiteramos que nos dias 15 e 16 de setembro, das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17 
horas, os pais podem retirar os referidos materiais na Recepção do CT. Os materiais 
estarão disponíveis nas respectivas caixas de cada turma. Atentem para a retirada do 
material onde consta apenas o nome do seu/sua filho/a. 
 
8- Telas Retratos da Pandemia - 4º Ano A e B: 

Assim como já comunicado nos planejamentos dos estudantes do 4º Ano A e B, na 

próxima terça e quarta-feira, dias  15 e 16/09, quando os pais vierem retirar os materiais 

dos filhos no CT devem, na mesma ocasião, trazer a tela com o retrato realizado a partir 

de uma intervenção pedagógica realizada durante as aulas virtuais da turma. A tela deve 

ser depositada na mesma caixa onde serão retirados os cadernos e pastas dos 

estudantes. Nas próxima semanas comunicaremos como os pais poderão, em horários 

agendados, evitando aglomerações, prestigiar a exposição das telas de seus filhos no CT. 

 

9. Famílias do 2º Ano A, B e C: 

Além de retirarem nos dias 15 e 16/09 os materiais (cadernos/atividades) avaliados pelas 

professoras, pedimos atenção para retirarem também um kit com materiais que serão 

utilizados nas próximas aulas. Este material estará junto com os materiais que serão 

devolvidos aos estudantes. 

 

10 - Famílias do 6º e 8º Ano 

Com o encerramento do trimestre, a partir da próxima semana, as aulas de Oficinas serão 

alteradas, dispostas da seguinte maneira: 

11 - Famílias do 5º Ano ao 9º Ano e Ensino Médio 

Na próxima semana enviaremos, via App e e-mail, a relação das atividades pendentes dos 

estudantes do 5º ao 9º Ano, a partir do Conselho Diagnóstico. Os estudantes e pais do 

Ensino Médio foram notificados durante essa semana. Além do período de referência 

especificado, pedimos especial atenção para que os estudantes revisem cautelosamente, 

no Google Classroom, as pendências de todo o trimestre, uma vez que estamos em fase 

de fechamento e lançamento das notas do relativas ao 2º trimestre. É importante abrir 

cada uma das atividades para verificar se não há observação dos professores ou se não 

foram enviadas sem o anexo/inconclusas.  

 

 



 

11. Cursos Técnicos CT 

Estudantes da Educação Profissional seguem suas atividades conforme previsto no 

calendário do semestre 02. Serão notificados sobre atividades presenciais e retornos 

durante a próxima semana. 

 

12. Anexos 

Abaixo, nos anexos, segue a programação das aulas virtuais e das lives desta próxima 

semana. 

 

 

 

 

Nosso desejo é de uma abençoado final de semana e uma nova semana cheia de 

expectativas, esperanças e realizações. “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra!” Viva 

setembro! Viva a primavera! 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

  



 

ANEXOS 

 

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

 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 5º AO 9º ANO 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

 
ANEXO 3: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 

 

 
  



 

 


