
 

 

 
 

 
 

 

 

Teutônia, 18 de setembro de 2020. 

 

Circular 30/2020. 

 

Prezada Comunidade Escolar, 

 

Chegamos neste dia 18 de setembro às vésperas da retomada gradual da presencialidade 

dos estudantes no CT. Em não havendo bandeira vermelha para esta próxima semana 

iniciaremos no dia 21/09, segunda-feira, com o nível Educação Infantil. É um momento 

de grande expectativa e ansiedade. Há muito compromisso, responsabilidade e cuidado 

envolvido neste retorno que, não mais ou menos importante a qualquer outro, é 

diferente. A instituição está preparada com protocolos, treinamentos e materiais 

conforme exige a legislação. Também está com suas obrigações legais na apresentação 

de documentos, protocolos e planos de contingência em acordo com as prerrogativas 

dos entes normativos.  Estamos sensíveis a todo o contexto e respeitosos com todos 

aqueles que fizerem a opção de manterem os estudantes em casa realizando as 

atividades domiciliares. Seguindo os protocolos, rigorosamente, trabalharemos com a 

corresponsabilidade das famílias que serão, neste momento, balizadoras das condutas 

seguras de seus filhos, chancelando a segurança do ambiente onde nosso quadro de 

professores e funcionários estarão na linha de frente dos trabalhos. Cada semana, cada 

novo dia será condição para avaliar os movimentos no sentido de avançar ou, se 

necessário for, retroagir. Juntos poderemos alcançar bons resultados. 

 

 Compartilhamentos: 

 

Retorno às Atividades Presenciais da Educação Infantil  

Famílias da Educação Infantil receberam no dia de ontem, quinta-feira, via APP, as 

orientações para o retorno das aulas presenciais na segunda-feira, 21/09. Aos que 

fizerem adesão ao retorno, os protocolos e informações, bem como a assinatura do 

Termo de Corresponsabilidade, são condições. 

Reiteramos que o horário de chegada dos estudantes, às dependências do CT,  dar-se-á 

das 13h15min às 13h30min. 

As famílias que gostariam de ter acesso ao Plano de Contingência Escolar, 

Monitoramento e Controle da Transmissão de Covid -19, elaborado pelo COE-E  - LOCAL 

poderão solicitar o documento, para leitura, na Recepção do CT, em horário comercial. 



 

 

Projeto “Tempos de Criança” - Educação Infantil 
Considerando o  retorno às aulas presenciais da Educação Infantil, comunicamos que o 
Projeto “Tempos de Criança" por ora será suspenso. O retorno poderá ser reavaliado em 
caso de mudança na classificação das bandeiras do distanciamento controlado. Neste 
caso, enviaremos informações. 
 
Retirada de materiais dos estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental 
Algumas famílias ainda não fizeram a retirada dos materiais com as devolutivas das 
correções das professoras nos cadernos e materiais apresentados. Impreterivelmente, 
solicitamos que o material seja retirado até 22/09, terça-feira,  das 08 às 12 horas e das 
13h30min às 17 horas, na Recepção. O material já está sendo utilizado durante as lives e 
planejamentos enviados. 
 
Exposição de quadros 
Na próxima semana  estaremos realizando a exposição das telas dos estudantes do 4º 
Ano A e B no saguão do Prédio A, próximo à Recepção. Sabemos que não é momento de 
convidar os pais/responsáveis para visitação, mas faremos fotos da exposição para 
compartilhar com  as famílias pelo facebook do Colégio. 
 
 
 
Famílias do 5º Ano ao 9º Ano do EF e Ensino Médio 

Pedimos que os estudantes revisem cautelosamente as possíveis atividades pendentes 

desde o início do trimestre, no Google Classroom, uma vez que estamos em fase de 

fechamento e lançamento das notas 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. 

 

Famílias do EF - 5º ao 9º Ano do EF 

 

Em virtude do início das aulas presenciais do Ensino Médio, a partir da próxima semana, 

é possível que os professores que têm turmas no EF - 5º ao 9º Ano e EM atrasem alguns 

minutos para iniciar as aulas virtuais, já que precisam se deslocar de uma sala para a outra 

e organizar seus materiais para dar início às aulas. Pedimos a compreensão dos 

estudantes para aguardarem a chegada do professor, caso isso ocorra. Professores que 

trabalham nos dois níveis:  

 



 

 
 

Retorno das Atividades Presenciais do Ensino Médio 
Famílias e estudantes do EM receberão via APP CT amanhã, sábado, 19/09, às 11 horas, 
informações, cartilha e termos de corresponsabilidade para o retorno à atividade 
presencial na próxima semana. As informações devem ser do conhecimento de famílias 
e estudantes! 
 
Retorno das Atividades Presenciais da Educação Profissional - Cursos Técnicos CT 
Estudantes dos Cursos Técnicos retomarão suas atividades presenciais na seguinte 
ordem: 
28/09 - Turma de Administração XI e Agropecuária XIX; 
29/09 - Turmas de Eletromecânica VII e VIII e Agropecuária XVIII; 
30/09- Turma de Administração XII e Eletrotécnica X. 
Até as datas de retorno os estudantes seguem em atividade domiciliar pela plataforma 
Google Classroom. 
 
Semana Acadêmica da Educação Profissional 
Os cursos técnicos iniciam a transição para as aulas presenciais com chave de ouro. Nos 

dias 22, 23 e 24/09 ocorre a 8ª Semana Acadêmica da Educação Profissional do CT. No 

dia 22 teremos 03 palestras focando questões importantes para a qualificação de 

profissionais da área e para demais interessados. As palestras serão transmitidas através 

do canal do youtube do Colégio. Não percam esta oportunidade. 

Nos dias 23 e 24, estudantes que concluíram os cursos em agosto e um estudante que 

está em fase de conclusão apresentarão os seus trabalhos de conclusão. Foram 

selecionados 09 trabalhos pela sua qualidade acadêmica e pela sua contribuição para o 

desenvolvimento regional. É uma grande oportunidade para aprendermos com estes 

egressos dos cursos técnicos do CT. É o CT compartilhando com o desenvolvimento 

regional. São os Cursos Técnicos do CT entregando à sociedade conhecimento em forma 

de instrumentalização técnica com pessoas capazes de desenvolver diferenciais! 



 

 

 
Ação Criança Feliz 
A Brigada Militar de Teutônia está com uma ação para doação de brinquedos, máscaras 
infantis, livros e jogos para o Dia das Crianças. O período de arrecadação iniciou em 12 
de setembro e vai até 09 de outubro. Os materiais doados serão distribuídos em situações 
onde a vulnerabilidade social se manifesta com maior intensidade. Atenção para os 
pontos de coleta: na Recepção do Colégio Teutônia, nas Lojas Certel de Teutônia, 
Languiru e Canabarro, nas agências Sicredi de Languiru e Canabarro e nos Supermercados  
Languiru de Languiru e Canabarro. Participe! 
 
Vacina Meningocócica ACWY - Vacina para Meningite 
Para meninas e meninos de 11 até 12 anos, 11 meses e 29 dias o Ministério da Saúde, 
através da Secretaria de Saúde de Teutônia, disponibiliza a vacina nos Postos de Saúde 
do município. A vacina para Meningite ficará à disposição até o final deste ano e não tem 
custo. Solicitamos às famílias que tem dúvidas que contatem o Posto de Saúde de seu 
bairro para maiores informações. 
 
Recesso das Férias de Inverno 
Reiteramos que estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio estarão 
em recesso na semana dos dias 12 a 16/10 para que o Colégio cumpra com a convenção 
coletiva de trabalho oportunizando, neste momento, a segunda semana das “férias de 
julho” previstas em calendário e convenção coletiva de trabalho. Estudantes da Educação 
Profissional e Jovem Aprendiz seguirão com suas atividades, uma vez que esta questão já 
foi contemplada em período anterior. 
 
Anexos 

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

semana. 

 

 

A toda comunidade escolar do CT desejos de um bom final de semana!  

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

                                                                                                                       
                                                                                                                Jonas Rückert – Diretor 

 

 



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
Infantil II 

Terça-feira 
22/09 

17h às 17h30 Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
23/09 

17h às 17h30 Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil IV A 

Quinta-feira 
24/09 

17h às 17h30 Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil IV B 

Quinta-feira 
23/09 

17h às 17h30 Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil V A 

Terça- feira 
22/09 

17h às 17h30 Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil V B 

Quarta-feira 
23/09 

17h às 17h30 Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil V C 

Quinta-feira 
24/09 

17h às 17h30min 
Para crianças que não estão nas aulas presenciais 



 

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 
 

 
 

 


