
 

 

 
 

 
 

 

 

Teutônia, 25 de setembro de 2020. 

 

Circular 31/2020. 

 

 Cumprimentos a toda comunidade escolar! 

 

Nesta semana iniciamos os primeiros movimentos de retomada à presencialidade. 

Embora muito desafiadora, chegamos nesta sexta-feira com sentimento 

significativamente positivo. Sabemos que estamos apenas retomando e que 

muitas circunstâncias estarão se apresentando ainda. Por ora vale agradecer a 

confiança das famílias que com resiliência, compreensão e acolhimento estão 

juntas da instituição fazendo com que estes primeiros movimentos sejam 

assertivos.  

Ao grupo de professores, funcionários dos diferentes setores, monitores, 

coordenações, é momento de reconhecer todo engajamento, toda a atitude 

positiva de enfrentamento, ainda que com medo, mas com a certeza de que no 

ambiente escolar temos muito a oferecer, mesmo com tantos protocolos e tantas 

preocupações.  

Somos gratos à nossa Mantenedora, a Fundação Agrícola Teutônia, pela postura 

firme, concisa e determinada naquilo que faz referência aos valores de nossa 

instituição, da nossa função social e, por consequência, pela confiança para que 

retornássemos.  

Tudo dará certo? É o que queremos, é para o que estamos trabalhando. De toda 

forma, como adultos que somos, sabemos que poderemos, em algum momento, 

ter situações adversas. Neste momento nos juntaremos e, unidos, superaremos as 

situações que se apresentarem.  

 

 Compartilhamentos: 

 

Rematrículas 

Ao tempo em que nos aproximamos de outubro se faz necessário o planejamento de 

ocupação e configuração de turmas/séries para o ano de 2021. O Colégio Teutônia quer 

seguir com toda a sua comunidade escolar e, para isso, precisa da sinalização através de 

oficialização de intenção a partir da rematrícula. Outrossim, é compromisso da instituição 

buscar o atendimento às novas famílias que aguardam a sinalização de vaga após o 



 

período de rematrículas. Neste sentido comunicamos às famílias que o período de 

rematrículas para 2021 se dará entre 19 a 22 de outubro. Aos que necessitarem agendar 

horário para esclarecer dúvidas, ajustar questões específicas e situações de diferentes 

ordens, pedimos que façam contato com o CT antes do período de rematrículas.   

 

Atenção para os novos horários de atendimento do CT a partir de 28/09/20 

 

Recepção:  

Segunda  a Quinta-feira: 

Manhã - 07 às 12 horas; 

Tarde - 13h15min às 17h30min; 

Noite - 18h45min às 22 horas. 

 

Sexta-feira: 

Manhã - 07 às 12 horas; 

Tarde - 13h15min  às 17 horas. 

 

 

Biblioteca: 

Segunda a quinta-feira 

Manhã - 07 às 11h45min; 

Tarde - 13h15min às 17h15min; 

Noite - 18h45min às 21h45min. 

 

Sexta-feira: 

Manhã - 07 às 11h45min; 

Tarde - 13h15min  às 17 horas. 

 

 

Educação Infantil: 

Nesta semana, 21 a 25 de setembro, a Educação Infantil do Colégio Teutônia retornou às 

atividades presenciais. Queremos dividir nossa alegria e encantamento em termos 

recebido nossos estudantes no CT. Dia 21 de setembro é o último dia da estação mais fria 

e cinza do ano, o inverno. É também o dia que toda natureza começa a se preparar para 

entrar em festa com flores de todas as cores, é a primavera que se aproxima. E nesse dia 

tão simbólico, as flores do nosso jardim retornaram! Nossos estudantes! 

Depois de longos meses de dias tão frios e com o CT vazio, eis que é chegada a hora de 

retornar às aulas presenciais. Com todo respeito, cuidado e amor que cada preciosa 

criança merece. Agradecemos a confiança e parceria de cada família, na certeza de que 

juntos somos mais fortes. 

E para as famílias que optaram por manter as atividades domiciliares, continuaremos 

ofertando as lives e planejamentos com o mesmo carinho e comprometimento, 

entendendo as singularidades que envolvem cada família. 

 

Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano - Relatório de Avaliação 2º trimestre 



 

Estimadas Famílias, foi muito gratificante receber os materiais e cadernos dos nossos 

estudantes, ver suas produções, aprendizagens e conquistas. Mais uma vez, tivemos a 

convicção de que a nossa entrega e a entrega das famílias e estudantes está sendo, se 

não a ideal, a melhor possível nestes tempos difíceis. Nosso balanço, como vocês viram 

no face, na comemoração dos 68 anos do CT, pela primeira vez estava vazio, mas temos 

a certeza que vocês vêm embalando este balanço da melhor maneira possível. Chegou a 

hora de, mais uma vez, compartilhar nossas aprendizagens neste segundo trimestre que 

encerrou no dia 11/09. Vocês perceberão que, na próxima semana, as lives/aulas virtuais 

das turmas do 2º Ano A, B e C, 3º Ano A e B e 4º Ano A e B, acontecerão nas manhãs de 

segunda, terça e quarta-feira. Na quinta-feira (01/10) e sexta-feira (02/10), nos turnos 

manhã, tarde e noite e no sábado (03/10), pela manhã, as professoras farão a entrega 

dos portfólios de aprendizagem às famílias. A entrega poderá ser presencial, no sábado, 

ou pelo meet, durante a 5ª e 6ª feira,  conforme preferência da família.  Os agendamentos 

serão feitos diretamente com as professoras da turma que farão o contato com cada 

família, durante as aulas virtuais/lives/e ou pelo e-mail da turma. Nos dias 29 e 30/09, as 

famílias receberão o relatório, via APP e também pelo e-mail cadastrado. Obs.: as lives 

do 1º Ano A e B continuam nas terças, quartas e quintas-feiras. 

 

Entrega de boletins - Ensino Fundamental 5º ao 9º Ano e EM - no dia 03/10, sábado, e 

terça-feira, 06/10, ocorrerá a entrega de boletins, referente ao 2º trimestre, do 5º Ano à 

3ª Série do EM. O momento será presencial, com possibilidade de atendimento virtual, 

se for, de preferência da família. Enviaremos mais detalhes na próxima semana. 

 

 

Ensino Médio: 

1. Na quarta-feira, dia 23/09, ocorreu a segunda etapa da volta às aulas presenciais no 

CT. Nesse dia retornaram os estudantes do Ensino Médio. Zelando pela segurança de 

todos, os protocolos foram seguidos e os estudantes e professores puderam se 

reencontrar pessoalmente após 25 semanas de atividades domiciliares. Para os 

estudantes que continuam em atividade domiciliar, as aulas são transmitidas ao vivo, em 

tempo real. Ao Terceirão 2020 foi realizada uma pequena surpresa, um varal com fotos 

e mensagens de momentos vividos no Colégio Teutônia. Desejamos um ótimo e salutar 

retorno a todos! 

 

2. Na próxima semana daremos início à Preparação para o ENEM 2020 para a 3ª Série. 

Além das atividades em aula com os professores do CT, contamos com a parceria de 

profissionais do curso Método Medicina de Lajeado para os Aulões ENEM na 3ª Série. 

Iniciaremos na sexta-feira, com o componente de Química, sob orientação da profª Carla 

Araújo Azevedo. Aos estudantes que continuam em atividade remota, haverá 

transmissão ao vivo pelo Google Meet. 



 

 

3. No dia 30/09, quarta-feira, os estudantes da 1ª EM terão um ajuste de atividade. A 

coordenadora do nível estará comunicando a alteração às famílias e estudantes. 

 

Educação Profissional 

Estudantes dos Cursos Técnicos do CT retomam suas atividades presenciais 

gradualmente nesta segunda, terça e quarta-feira próximas. Estudantes foram 

notificados pelas coordenações de curso e receberam a Cartilha para que possam estar 

notificados sobre os protocolos de retorno. 

 

Retorno presencial Ensino Fundamental 

Famílias e estudantes do Ensino Fundamental têm nos solicitado projeção de datas para 

retorno presencial de seus níveis. Cabe nos informar que, sob força de decreto estadual 

as datas são as seguintes:  

* 1º ao 5º Ano - 12/11/2020; 

* 6º ao 9º Ano - 28/10/2020. 

Qualquer alteração nestas datas será informada às famílias. 

 

Sinalizações de Fluxo 

Novas realidades, novos sentidos, literalmente! Ao chegarem no CT passarão a observar 

que nos corredores dos prédios, no Acesso ao Auditório Central, Miniauditório, Pórtico  e 

áreas específicas temos flechas indicativas de fluxo. Estas devem ser observadas e o fluxo 

deve seguir na direção das orientações uma vez que está previsto no Plano de 

Contingência Escolar. São condições novas, nem sempre as melhores, que passam a fazer 

parte desta “nova realidade”.  

 

Biblioteca 

- O atendimento da Biblioteca está normalizado e seguindo os protocolos de segurança. 

O estudante deve solicitar à bibliotecária o livro desejado, pois a circulação pelas estantes 

não é permitida. Pedimos que, na medida do possível, façam as devoluções dos livros 

retirados antes do início da pandemia, depositando-os na caixa logo na entrada da 

biblioteca. Após realizada a devolução no sistema, os livros permanecerão por 05 dias em 

quarentena. Passado este prazo, estarão disponíveis para retirada.   

- Como o ambiente envolve toque em materiais, antes de entrar na biblioteca, é 

obrigatório higienizar as mãos com álcool em gel, disponível na entrada.  

 

Testagem COVID-19 

A partir de um programa do executivo municipal, todos os estudantes em retorno das 

atividades presenciais tiveram agendas de turnos e horários para realizarem, sem custo, 

o teste rápido. Para os níveis Educação infantil, Ensino Médio há possibilidade de 



 

agendamento para teste rápido daquelas famílias que, por ventura, desejarem migrar da 

Atividade Domiciliar para a Atividade Presencial na próxima semana. Estas poderão fazer 

o teste na segunda-feira à noite, 28/08, a partir das 19 horas,  e retornar na terça-feira, 

dia 29/09. Importante: deverão solicitar o agendamento com o coordenador do nível 

durante o dia de segunda-feira, 28/08. O contato pode ser feito por telefone ou e-mail. 

 

 

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. 

 

Anexos 

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

semana. 

 

A todos nós, bom final de semana e uma semana de novos e bons acontecimentos. Deus 

esteja com cada uma e cada um! 

 

Atenciosamente,  pelo Colégio Teutônia,  

 

 

                                                                                                                       
 

                                                                                                                Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

  



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
Infantil II 

Segunda-feira 
28/09 

17h30 às 18h Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
30/09 

17h30 às 18h Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil IV A 

Quinta-feira 
01/10 

17h30 às 18h Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil IV B 

Quinta-feira 
01/10 

17h30 às 18h Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil V A 

Quarta-feira 
30/09 

17h30 às 18h Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil V B 

Quinta-feira 
01/10 

17h30 às 18h Para crianças que não estão nas aulas presenciais 

 

 
Infantil V C 

Quarta-feira 
30/09 

17h30 às 18h 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 
 

 
 
  



 

 
 

 
 


