
 

 

 
 

 
 

 

 

Teutônia, 02 de outubro  de 2020. 

 

Circular 32/2020. 

 

 Estamos em outubro... 

 

Outubro é mês de datas importantes,  comemorativas e históricas. No dia 12, para 

além do Dia das Crianças, os católicos celebram o Dia de Nossa Senhora de Aparecida. 

Em 15/10 temos o Dia do Professor, data esta em que no CT celebramos e reconhecemos 

os profissionais que atuam em todos os níveis e setores do educandário. Para o CT, está 

muito claro que todo aquele que atua em ambiente escolar “professa”, a partir da sua 

atividade, os valores, conceitos e princípios do espaço escolar. Ao final do mês, em 31/10, 

celebramos os 501 anos da Reforma Protestante Luterana, um marco na história, 

também pela perspectiva educacional. Do fazer imbricado no CT, há uma relação muito 

íntima estabelecida neste elo confessional cristão vinculado ao jeito de ser e fazer escola 

. 

 

 Compartilhamentos: 

 

1. Educação Infantil 

A partir da próxima semana, estudantes da Educação Infantil que estão em 

Atividades Domiciliares ou Atividade Presenciais, receberão um único arquivo 

contendo o Planejamento das atividades. Ambos com escrita e conteúdos 

específicos para sua modalidade. 

a) Na modalidade Presencial, o conteúdo dos planejamentos é semanal, 

contemplando a possibilidade da flexibilização do planejamento de acordo com 

questões climáticas, de interesse do grupo, tempo de exploração em uma 

proposta, entre outras; 

b) Na modalidade Domiciliar, o conteúdo dos planejamentos continua sendo 

diário. Cada família avalia, individualmente, o melhor momento para executar as 

propostas. 

 

2. 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental 

Durante esta semana, inclusive no sábado (dia em que a entrada dos pais do 1º 

ao 4º Ano deverá ser pela Recepção), as professoras estão fazendo as devolutivas 



 

dos relatórios de aprendizagem relativos ao 2º trimestre letivo. As entregas estão 

acontecendo de acordo com a disponibilidade ofertada pela família: presencial ou 

via meet. Pedimos que os horários agendados sejam pontuais, para que todos 

possam ser bem atendidos. A biblioteca estará disponibilizando, na entrada da 

recepção, uma caixa para devolução dos livros que foram retirados antes da 

pandemia. Comunicamos que não haverá cobrança de multa, todas serão 

abonadas.  

 

3.  5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Conforme informamos anteriormente, amanhã, 03/10, sábado, das 07h30min às 

11h30min, haverá a entrega do boletim referente ao 2º trimestre para as famílias 

do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio. A entrada dos pais/responsáveis será pelo 

pórtico, onde também receberão os boletins de seus/suas filhos/as. Os 

professores estarão disponíveis para atendimento às famílias, no horário 

estabelecido para cada turma, em diferentes salas. As informações estarão 

disponíveis nos murais (disciplina-série-professor-sala). Em respeito às regras do 

distanciamento social e evitando aglomerações, pedimos que as conversas sejam 

pontuais e que os horários de cada turma sejam respeitados. 

Seguem os horários: 

- das 07h30min às 08h30min = 5º Ano e 1ª Série do EM; 

- das 08h30min às 9h30min = 6º Ano A e 2ª Série do EM; 

- das 09h30min às 10h30min = 6º Ano B, 7º Ano e 3ª Série do EM; 

- das 10h30min às 11h30min = 8º e 9º Ano. 

Obs.: a biblioteca estará disponibilizando, na entrada do pórtico, uma caixa para 

devolução dos livros que foram retirados antes da pandemia. Comunicamos que 

não haverá cobrança de multa, todas serão abonadas.  

 

4. Ensino Médio - Simulado Evolucional  

Na próxima quarta e quinta-feira, dia 07 e 08/10, no CT, os estudantes do Ensino 

Médio realizarão o 2º simulado ENEM Evolucional. A partir desses resultados, 

poderemos verificar as dificuldades que cada um apresenta, se a aprendizagem da 

turma está de acordo com o nível de ensino e que habilidades e competências 

ainda precisam ser desenvolvidas. Também servirá de autoavaliação para os 

estudantes, pois poderão observar seus pontos fortes e onde ainda precisam 

melhorar. 

 

5. Lembretes Importantes 

A- O período de rematrículas para 2021 se dará de 19 a 22/10. Após abrem-se as vagas 

excedentes para novos candidatos; 



 

B- Recesso Escolar para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio: 12 a 

17/10. Lembramos que esta semana refere-se à segunda semana das férias de julho, o 

recesso de inverno; 

C- Estudantes do Cursos Técnicos terão aula normal no período de 12 a 17/10; 

D - No período de 12 a 17/10 o setor de recepção estará atendendo normalmente. Para 

atendimento nos demais setores, deve-se consultar a possibilidade de atendimento;  

E - Alterações no Calendário Escolar 2020 em função da COVID -19:  

1. Retorno ao presencial - Ensino Fundamental (1º ao 4º Ano): 12/11/20; 

2. Retorno ao presencial -  Ensino Fundamental (5º ao 9º Ano): 28/10/20; 

3.Previsão de encerramento das aulas Educação Infantil e Ensino Fundamental: 1º ao 4º 

Ano: 18/12; 

4. Previsão de encerramento das aulas: EF 5º ao 9º Ano e EM: 11/12 (para quem não 

pegar exame); 

5. Previsão para 22 e 23/12: Entrega dos resultados finais para estudantes em exame do 

5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental  e Ensino Médio, e entrega de portfólios da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 4º Ano); 

6. 23/12 - Previsão para Formatura da 3ª Série do EM; 

F- Indicativo de datas de  início do ano letivo 2021: 17 ou 22 de fevereiro; 

 

6. 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. 

 

  



 

7. Anexos 

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

semana. 

 

Abençoado 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 
05/10 

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

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
07/10 

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

 

 
Infantil IV A 

Quinta-feira 
08/10 

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

 

 
Infantil IV B 

Quinta-feira 
08/10 

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



 

 

 
Infantil V A 

Quinta-feira 
08/10 

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

 

 
Infantil V B 

Quinta-feira 
08/10 

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

 

 
Infantil V C 

Quarta-feira 
07/10 

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 
 

 
  



 

 
 

 


