Teutônia, 16 de outubro de 2020.
Circular 34/2020.
Ao saudarmos nossa comunidade escolar compartilhamos sentimentos muito
positivos no que faz referência ao retorno gradativo dos níveis de ensino às atividades
presenciais. Desde o retorno das presencialidades observamos as situações cotidianas
frente aos protocolos que visam garantir segurança a todos os estudantes e profissionais
que estão no CT. Estes perpassam pela atitude, pela orientação e conscientização de
todo coletivo. Concluímos que temos plenas condições de mantermos os processos
presenciais garantindo segurança a partir de condutas positivas e manutenção dos
protocolos implementados. Se, naquilo que é corresponsabilidade do estudante e sua
família obtivermos reciprocidade, teremos êxito nos retornos presenciais.

Compartilhamentos:
1. Retorno às Aulas Presenciais: 6º ao 9º Ano:
Está chegando a hora… Estamos ansiosos para nos reencontrarmos
presencialmente aqui no CT, claro, com todos os cuidados necessários. Seguem
aqui algumas informações importantes:
A - 6º ao 9º Ano - retorno destas turmas previsto para o dia 28/10/2020.
1.1 - Cronograma:
A- 19/10, segunda-feira, das 19 às 21 horas: testagem dos estudantes do 6º Ano
A e B;
B - 20/10, terça-feira, das 19 às 21 horas: testagem dos estudantes do 7º Ano;
C- 21/10, quarta-feira, das 19 às 21 horas: testagem dos estudantes do 8º e 9º
Ano.
1.2 - Para o teste:
O estudante deve portar documento de identificação e carteirinha do SUS.
Deve estar acompanhado por responsável.

1.3- Treinamento: terça-feira, 20/10, 16 horas, treinamento com professores do
Ensino Fundamental, 6º ao 9º Ano, para o retorno ao presencial;
1.4 - Importante
a) Todos os estudantes do 6º ao 9º Ano do EF que retornarão ao ensino presencial
devem fazer a testagem;
b) No dia 26/10, segunda-feira, via App, os responsáveis dos estudantes do 6º ao
9º Ano do EF receberão a “Cartilha do Estudante” com as informações necessárias
para o retorno das atividades presenciais e o “Termo de Autorização e
Corresponsabilidade”, que deverá ser impresso por cada família e entregue, na
recepção, no 1º dia de retorno ao ensino presencial. Lembramos e reiteramos para
que todos os documentos sejam lidos com atenção antes do retorno e cumpridos
na sua integralidade;
c) Na cartilha estão descritos os horários de entrada de cada turma (todos têm o
prazo de entrada das 07 às 07h15min, bem como os pontos de entrada de cada
turma, para evitar aglomerações. Em cada ponto, em cumprimento aos
protocolos, haverá aferição da temperatura e higiene necessária para adentrar ao
espaço escolar;
d) Por medidas de segurança, os pais não terão, por enquanto, acesso às
dependências do CT.
e) Do 6º ao 9º Ano trabalharemos com Semana 1 e 2. Na semana 1, virão, em
média, de 12 a 14 estudantes por turma. Na semana 2, os demais. A divisão de
grupos foi feita pela lista de chamada da turma, com base na letra inicial dos
nomes dos estudantes.
f) Reiteramos às famílias que optaram por continuar com seus filhos na
modalidade domiciliar, que poderão fazê-lo com tranquilidade. Entretanto, as
avaliações serão realizadas presencialmente. Os estudantes em atividade
presencial realizarão a avaliação no turno de aulas. Já os estudantes que
continuarão com apenas atividades domiciliares, receberão um cronograma com
os horários em que deverão comparecer ao CT, no turno da tarde, para realização
das avaliações. Feita a/s avaliação/ões, os estudantes retornarão às suas casas.
Caso algum estudante esteja impossibilitado de se deslocar ao CT, para a
realização das avaliações, a família deve entrar em contato com a coordenação
pedagógica do nível ou com a coordenação pedagógica geral.
2. Retorno ao presencial: 1º ao 5º Ano
Na próxima circular estaremos trazendo as informações e encaminhamentos.
3. Atividades de Futsal, Funcional Kids do Conjunto Instrumental

Nesta semana retomaremos as atividades extraclasse e oficinas de Futsal e
Funcional Kids. O Conjunto Instrumental, com ensaios de naipes, retoma suas atividades
a partir de 26/10.
A participação dos estudantes em todos estes níveis e modalidades não é
obrigatória. Contudo, aos que optarem pela participação, deverão fazer a testagem
rápida gratuita oferecida pelo município. Os estudantes devem vir acompanhados dos
responsáveis portando documento de identificação e cartão SUS. O cronograma será da
seguinte forma:
1- 19/10, das 19 horas às 21 horas, no CT: estudantes que participarão da Oficina de
Funcional Kids, Futsal e Conjunto Instrumental.
4. 3ª Série do Ensino Médio
a) Na próxima semana daremos sequência aos Aulões de 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. Na quarta-feira, das
08h10min às 09h50min, os estudantes terão a oportunidade de revisar o componente de
Física com o professor Givanildo Rodrigues Maria.
b) Feira de Profissões - Neste ano, em decorrência da pandemia de covid 19, as Feiras de
Profissões nas Universidades não acontecerão ou estarão em formato on-line. O batepapo com os estudantes universitários e professores dos diferentes cursos será de forma
virtual. Cada estudante interessado deve se inscrever. Seguem as datas e universidades
participantes até o momento:
Universidade

Data

Inscrição

Univates

de 26 a 30/10

https://www.univates.br/feirad
ecursos/

Unisc

a partir de setembro

live.unisc.br

Pucrs

de 22 a 24/10

pucrs.br/opencampus

UCS

de 14 a 28/10

https://www.ucs.br/site/feiravi
rtualdasprofissoes

5.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.
6. Rematrículas 2021
Hoje, às 18h, famílias e responsáveis estarão recebendo as orientações para as
Rematrículas 2021 que iniciam no dia 19/10 até 22/10. Havendo dúvidas pedimos a
gentileza do contato com a secretaria do CT pelo telefone 3762-4040.

7. Anexos
Abaixo, nos anexos, segue a programação das aulas virtuais e das lives da próxima
semana.

Abençoado final de semana a todos!
Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

ANEXOS
ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Infantil II

Segunda-feira
19/10

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

Infantil III

Quarta-feira
21/10

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

Infantil IV A

Quinta-feira
22/10

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

Infantil IV B

Quinta-feira
22/10

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

Infantil V A

Quinta-feira
22/10

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

Infantil V B

Quinta-feira
22/10

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

Infantil V C

Quinta-feira
21/10

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

