
 

 

 
 

 
 

 

 

Teutônia, 23 de outubro de 2020. 

 

Circular 35/2020. 

 

Ao saudarmos toda a comunidade escolar, externamos a gratidão pela confiança em 

nosso trabalho, que pode ser observado pelo percentual de rematrículas das famílias do 

CT para o ano de 2021. O processo de rematrículas é de suma importância, uma vez que 

dá condições para a organização das séries/turmas e anos na estrutura física do 

educandário. Outrossim, a maximização de ocupação traz benefícios pedagógicos e 

administrativos para todos os envolvidos.  

Na segunda-feira, 26/10/20, passaremos para a etapa das matrículas dos novos 

estudantes que ocuparão as vagas não preenchidas pelas rematrículas ou aquelas 

excedentes em cada uma das séries/anos/turmas. A indicação de novos estudantes por 

parte de famílias, estudantes, funcionários e professores é muito bem-vinda. Neste 

sentido, agradecemos de antemão por cada incentivo, por cada indicação de estudantes 

que possam se integrar ao nosso projeto educacional. 

Destacamos que, no dia de ontem, 22/10, a partir de um debate realizado pelo 

Gabinete de Crise do Governo Estadual, foi autorizada a antecipação do retorno às 

atividades presenciais do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, para as redes municipal 

e privada. No que diz respeito à rede pública e estadual, o retorno segue com  previsão 

para  o dia 12/11.  

Portanto, O RETORNO PRESENCIAL DO 1º AO 5º ANO do CT ocorrerá no dia 04/11,  

de novembro, quarta-feira. Mais informações, a  cartilha aos estudantes para retorno das 

atividades presenciais e o termo de corresponsabilidade serão enviados na quinta-feira, 

29/10, por documentação específica. 

   

   Compartilhamentos: 

 

1- Educação Infantil 
Prezadas famílias, lembramos que, conforme orienta nossa Cartilha do Estudante, é 

preciso observar: 

 

1.1- Passo 1 - Ao sair de casa: 

Não apresentar sintomas gripais. Caso seja um quadro alérgico, encaminhar ao Colégio 

um atestado médico que confirme.  

 



 

1.2- Máscaras Reservas: pedimos para que as crianças tragam, ao menos, duas 

máscaras reservas na mochila nestes dias de maior calor. Máscaras suadas ou molhadas 

precisam ser trocadas, o que por vezes gera a necessidade de mais de uma troca ao 

longo da tarde nos dias mais quentes.  

 

 

1.3- Repelente e protetor solar: com a intenção de evitar excessos de contatos físicos, 

solicitamos que as crianças já venham para o Colégio com protetor solar e repelente 

aplicados e tenham os mesmos na mochila. Caso haja necessidade de reaplicar ao longo 

da tarde, o material de uso individual estará à disposição do estudante. 

 

2- Pais/Responsáveis do 1º Ano A e B do Ensino Fundamental  

Conforme comunicado nos planos de aula, a exposição “Animais do Jardim e Miró” 

ocorrerá nesta semana! A data escolhida para este momento tão esperado pelos 

estudantes foi 29/10, quinta-feira. Cada família receberá um horário pelo  e-mail  para 

visitação, durante os turnos da manhã e tarde. Pedimos às famílias destas turmas que 

participem, observando o horário disponibilizado e  respeitando os protocolos de 

segurança do CT. 

 

3- Retorno das Aulas Presenciais para Estudantes do 6º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental 

O retorno às atividades presenciais das famílias que fizeram a opção por esta modalidade 

acontece na quarta-feira, dia 28/10. Na segunda-feira, 26/10, famílias e responsáveis 

receberão material digital pelos canais oficiais do CT. A ciência das informações é de 

responsabilidade dos pais e responsáveis que deverão orientar seus filhos sobre este 

retorno, ainda que gradativo. Se faz necessária uma nova tomada de postura para com 

as questões vinculadas à permanência no ambiente CT.  

Estudantes que, por razões diversas,  não conseguiram fazer a testagem rápida e 

desejam retornar à presencialidade devem contatar a Coordenação Pedagógica do nível 

ou Coordenação Geral por parte de seu responsável para agendamento do teste. Ao CT 

caberá informar data e horário para tal. 

 

4- Retorno das Aulas Presenciais para Estudantes do 1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental  

4.1- Data de Retorno: 04/11/20; 

4.2-Testagens Rápidas: serão informadas via canais oficiais do CT tão logo o 

cronograma esteja organizado. A antecipação da data de retorno torna necessária a 

reorganização das agendas de datas  junto aos profissionais da saúde que estão com 

agendas de testagens nos demais educandários do município; 

4.3- Informações sobre o retorno: toda documentação de ordem legal e informativa será 

disponibilizado para famílias e responsáveis, para fins de leitura, pelos canais oficiais do 

CT em 29/10; 

4.4- Pedimos aos responsáveis e famílias de nossos estudantes que aguardem as 

informações. Posteriormente, permanecendo dúvidas ou necessidade de maiores 

esclarecimentos, estaremos à disposição nos setores de Coordenação Pedagógica para 

tal. 

 

5- Anexos 

Nos anexos informações sobre horários de lives e aulas virtuais dos níveis/séries e 

anos.  



 

Ao chegarmos a mais um final de semana agradecemos pelo engajamento de toda 

a comunidade escolar. Que tenhamos um revigorante final de semana e uma nova 

semana carregada de boas expectativas e entusiasmo para com nossas atividades.  

 

Saúde a todos e ricas bênçãos de Deus! 

 

Atenciosamente,  pelo Colégio Teutônia,  

 

 

                                                                                                                       
 

                                                                                                                Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 
Infantil II 

Segunda-feira 
26/10 

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

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
28/10 

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

 

 
Infantil IV A 

Quinta-feira 
29/10 

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

 

 
Infantil IV B 

Quinta-feira 
29/10 

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



 

 

 
Infantil V A 

Quinta-feira 
29/10 

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

 

 
Infantil V B 

Quinta-feira 
29/10 

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

 

 
Infantil V C 

Quinta-feira 
29/10 

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

 

 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DO 1º AO 4º ANO 

 

1º Ano A Terça-feira  

27/10 

Quarta-feira 

28/10 

8h30min às 

9h15min 

Para estudantes: 

A até J 

PEDRO, ÉRIKA, RAFAEL, VINÍCIUS e 
MAIARA. 

09h30min às  

10h15min  

Para estudantes: 

M até V 

JÚLIA, THEODORA, JOÃO PEDRO, 
MARIA CLARA, ISADORA, DAVI T. e 
CAIO. 

10h30min às 

11h15min 

Renan, Valentina, Matias, 
Joaquim e Mariah. 

ANTÔNIA, CECÍLIA, FRANCISCO, DAVI F. 
E SOFIA. 

 

19 horas às 20 
horas 

 

Para estudantes que não conseguiram 
participar das lives no turno da manhã. 



 

 

1º Ano B Terça-feira  

27/10 

Quarta-feira 

28/10 

8h30min às 

9h15min 

Amanda,  Ana 
Sofia,  Enzo,  Gabriel,  Vitória  Sofia e 

Maria Luisa 

Amanda,  Ana 
Sofia,  Enzo,  Gabriel,  Vitória  Sofia e 

Maria Luisa 

09h30min 
às  

10h15min  

Arthur, Camile, Gabriela D. Gabriela 
K.,  Isabeli, Fernando,  Kevin e 

Lorenzo  

Arthur, Camile, Gabriela D. Gabriela 
K.,  Isabeli, Fernando,  Kevin e 

Lorenzo  

10h30min 

às11h15min 
Asafe, Esther, Henrique, João Pedro, 
Maria Clara F., Maria Clara K., Maria 

Clara S. e Valentina 

Asafe, Esther, Henrique, João Pedro, 
Maria Clara F., Maria Clara K., Maria 

Clara S. e Valentina 

18h30 às 
19h30 

 

Para estudantes que não 
conseguiram participar das lives no 
turno da manhã. 

 



 

 
 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

ANEXO 3: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 5º AO 9º ANO 
 

 
  



 

 
 

 
 

 



 

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 

 


