Teutônia, 09 de outubro de 2020.
Circular 33/2020.
Prezada Comunidade Escolar
Ao saudarmos estudantes, famílias, funcionários e professores compartilhamos o
registro das informações que norteiam as ações e processos do CT em tempos de Covid19. A Circular semanal é documento orientador das famílias e/ou responsáveis de nossos
estudantes. Em tempos de Covid-19 o Colégio Teutônia alinhou todas as informações, de
caráter institucional, pelas suas plataformas, a exemplo do APP, e-mails institucionais e
plataformas da instituição. Informações advindas de canais, que não os oficiais, não são
reconhecidas pelo Colégio Teutônia.
1- Errata
A- Na circular 32-20, da semana passada, fizemos referência a 31/10 como 501 anos da
Reforma Protestante Luterana. Leia-se no lugar de 501, 503 anos;
B- Setores de Recepção, Secretaria e Biblioteca estarão atendendo em horário normal de
14 a 16/10. Nos dias 12 e 13 o CT estará fechado. Dia 12, por ocasião do Feriado Nacional
e 13 por antecipação do Dia do Professor.
2- Compartilhamentos:
Campanha
Os estudantes do 4º Ano A e B estão realizando a campanha em prol da Liga do Câncer
de Teutônia. Para contribuir, basta juntar garrafas PET, tampinhas plásticas, latinhas de
desodorante, blisters de medicamentos, lacres de latas de Nescau e lacres de alumínio.
Os materiais podem ser depositados no ponto de coleta disponível no CT no saguão de
entrada. Estenda o convite ao seu círculo de amigos e familiares, toda ajuda é bem-vinda.
Recesso Escolar
As turmas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio estarão de recesso
escolar de 12 a 17/10/2020. Desejamos a todos os estudantes um bom descanso e que
retornem com as energias renovadas para continuar este ano que já se encaminha para
o fim!

3- Retorno Presencial:
A - 1º ao 5º Ano - a previsão de retorno é 12/11/2020;
B - 6º ao 9º Ano - a previsão de retorno destas turmas continua previsto para o dia
28/10/2020. Na semana de retorno do recesso escolar, via circular 34/2020, enviaremos
mais informações sobre datas e horários para testagem dos estudantes. Pelo App, no dia
26/10, será enviada a “cartilha aos estudantes para retorno das atividades presenciais” e
o “Termo de Autorização e Corresponsabilidade” que deve ser assinado pelos
responsáveis e entregue na recepção. O termo pode ser entregue pelo estudante no
retorno, a partir de 28 até 30/10.
4- Retomada das Oficinas de Futsal, Conjunto Instrumental e Funcional Kids
4.1 Futsal
Após a semana de recesso acontecerá o retorno da atividade de Futsal. Neste primeiro
momento a modalidade será realizada no ginásio do S.E.R Gaúcho, bairro Teutônia. Os
interessados devem se inscrever na recepção do CT entre os dias 14 e 19 de outubro com
a assinatura de uma autorização do responsável. Podem se inscrever estudantes do 1º
Ano do EF até 3ª Série do EM. Na noite de 19/10, segunda-feira, os inscritos no Futsal,
oficina de livre adesão, deverão ser trazidos para o teste Covid pelos seus responsáveis
no CT, das 19 às 21 horas. Importante: para a testagem é necessário ter documento de
identificação e carteira do SUS.
Futsal

Laudenor Brune

1º Ano do E.F.

Terça-feira - 13h30min às 14h10min
Quinta-feira - 13h30min às 14h10min

Futsal

Laudenor Brune

2o Ano do E.F.

Terça-feira – 14h20min às 15horas
Quinta-feira - 14h20min às 15horas

Futsal

Laudenor Brune

3º e 4º Ano do
E.F.

Terça-feira – 15h10min às 15h50min
Sexta-feira – 13h30min às 14h10min

Futsal

Laudenor Brune

5o e 6º Ano do
E.F.

Terça-feira – 16horas às 16h40min
Sexta-feira – 14h20min às 15hhoras

Futsal

Laudenor Brune

7º e 8º Ano do
E.F.

Terça-feira – 17horas às 17h50min
Sexta-feira – 15h10min às 15h50min

Futsal

Laudenor Brune

9º ano e E.M.

Sexta-feira -16h às 16h50min

R$ 45,00

Número mínimo de 8
participantes

R$ 45,00

Número mínimo de 8
participantes

R$ 45,00

Número mínimo de 8
participantes

R$ 45,00

Número mínimo de 8
participantes

R$ 45,00

Número mínimo de 8
participantes

R$ 30,00

Número mínimo de 8
participantes

4.2 Conjunto Instrumental
Os ensaios do Conjunto instrumental serão retomados a partir do dia 26/10, segundafeira. Esse retorno se dará com ensaios de naipes contemplando grupos com, no máximo,
10 estudantes por horário. Os estudantes serão notificados dos horários específicos de
cada naipe. Na noite de 19/10, segunda-feira, os integrantes do Conjunto Instrumental,
atividade de livre adesão, deverão ser trazidos para o teste Covid no CT pelos seus
responsáveis das 19 às 21 horas.Pelo APP e E-mail, os pais/responsáveis receberão
documento de autorização e corresponsabilidade que deverá ser assinado pelos

responsáveis e entregue no primeiro ensaio ao maestro ou professor que estará
responsável pelo momento. Importante: para a testagem é necessário ter documento
de identificação e carteira do SUS.
4.3 Funcional Kids
No dia 20/10, terça-feira, retomaremos a atividade de Funcional Kids que teve seu
início no mês de março e é ministrada pelo professor Daniel Grahl. O professor já está
entrando em contato com os estudantes que participavam da atividade antes da parada.
Demais interessados podem procurar a Recepção e deixar seu contato. A atividade
acontecerá das 15 horas às 15h45min, nas terças-feiras, e tem o custo de 60,00 que é
pago diretamente ao professor. Podem participar desta modalidade os estudantes do 1º
ao 3º Ano do EF. Na noite de 19/10, segunda-feira, os inscritos na modalidade, oficina
de livre adesão, deverão ser trazidos no CT para o teste Covid pelos seus responsáveis
das 19 às 21 horas. Importante: para a testagem é necessário ter documento de
identificação e carteira do SUS.
5- Atividades Extraclasses - Oficinas - Semana de 13 a 16/10
Na semana de recesso escolar da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, as
atividades extraclasses/ oficinas também não acontecerão.
6- Cursos Técnicos CT
Estudantes do Cursos Técnicos terão aula normal no período de 14 a 17/10, conforme
previsão dos horários de aulas e práticas.
7- Bolsas de Estudos para Cursos Técnicos do CT
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsas de Estudo para os Cursos
Técnicos do CT. As inscrições podem ser realizadas diretamente na página do CT. Há
opção de realização de provas presenciais ou virtuais.
8- Rematrículas
O processo de rematrículas para o ano de 2021 acontecerá de forma on-line. Famílias
serão orientadas pelos canais digitais do CT, APP e e-mail no dia 16/10. As rematrículas
acontecem de 19/10 a 22/10/2020.
Abençoado final de semana, bom feriado e recesso, e bons dias de descanso aos
estudantes e professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

