
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                                                           

 

 

Teutônia, 30 de outubro de 2020. 

 

Circular 36/2020. 

 

 

No decorrer desta semana, nas mídias sociais do CT, fizemos, a cada dia, referência aos 

503 anos da Reforma Protestante Luterana que celebraremos no dia de amanhã, 31/10.  Em 

cada postagem, o setor de Diaconia, a quem coube a sistematização dos conteúdos, objetivou 

por contextualizar aspectos do luteranismo e educação,  luteranismo e CT, a reforma luterana 

e seu contexto… 

Amanhã, sábado, teremos a publicação de fechamento desta semana. As leituras são 

rápidas e curtas, sendo recomendadas para a comunidade escolar. No conceito luterano de 

educação está o livre arbítrio que, a partir da educação, do conhecimento e das vivências, que 

são elementos para a tomada de decisão, embasam conceitos de Lutero que afirmou: “só o 

conhecimento liberta” e “felizes das cidades que possuem cidadãos bem instruídos.” 

Neste sentido o posicionamento do CT até este momento, balizado pela sua mantenedora, a 

Fundação Agrícola Teutônia, tem sido de responsabilidade e compromisso para com a 

formação. Na cronologia da pandemia, com toda a complexidade de seus contextos, houve 

grande empenho para dar sentido à formação de nossas crianças, jovens e adultos.  

Frente ao feriado que se aproxima e diante de tantos esforços para retomarmos a 

presencialidade das nossas ações, percebemos a Covid-19 ganhando força e vitimando pessoas 

com a contaminação, como também com óbitos. Parece haver um relaxamento ou 

esquecimento do fato de estarmos sob decreto de pandemia! Neste sentido regiões do estado 

já apresentaram bandeira vermelha, a partir do modelo de controle de distanciamento do 

estado do RS. Nestas regiões, escolas que haviam retomado suas atividades as cessaram 

novamente. Nosso pedido: cuidem-se e façam valer os protocolos, também com os que estão 

em nosso entorno. A vida é nosso bem maior e como instituição escolar, a partir do retorno 

presencial, nos é conclusivo a importância do convívio social, agora com cuidados diferentes, 

mas possível com protocolos. Juntos podemos fazer valer o slogan: 

#escolasorganizadas/vidaspreservadas.  

 

 



 

   Compartilhamentos: 

1- Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano 

 

A) Retorno às Atividades Presenciais 

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

acontece na quarta-feira, 04/11 (GRUPO 1). As famílias e responsáveis receberam todas as 

informações pelo App CT, no dia 29/10. A ciência das informações é de responsabilidade dos 

pais e responsáveis, que deverão orientar seus filhos sobre este retorno, ainda que gradativo. 

Nas lives/Meet da última semana, os professores/coordenadores de turma também 

retomaram a cartilha com os estudantes. Lembramos que cada estudante que optou pelo 

retorno deverá trazer, no seu primeiro dia de aula, o TERMO DE AUTORIZAÇÃO E 

CORRESPONSABILIDADE devidamente assinado pelo responsável. Estamos ansiosos para nos 

reencontrarmos presencialmente aqui no CT. 

 

B) Testagem: 

03/11 - 17h30min: Estudantes do 3º Ano (A e B) e estudantes dos demais níveis e séries que 

aguardam data para testagem. Estudantes que fizeram a testagem para o retorno às 

modalidades extraclasse estão dispensados;  

             - 19 horas: Estudantes do 4º Ano A e B; 

             - 20h30min: Estudantes do 5º Ano; 

            04/11 - 13h30min: Estudantes do 2º Ano A, B e C; 

            05/11 - 13h30min: Estudantes do 1º ano A e B. 

● Cabe salientar que a testagem é uma recomendação da instituição, para que o estudante 

retorne à atividade presencial. 

● Para a realização da testagem, o estudante deverá portar carteirinha do SUS e 

documento de identificação e estar acompanhado de responsável. 

● A testagem será realizada no Ginásio do CT, conforme informações enviadas na Circular 

do dia 29/10.    

● É importante que as famílias respeitem as datas e horários marcados, para 

evitar aglomeração. Em caso de impossibilidade de comparecimento, entrar em contato com 

a coordenação do nível. 

C) Exposição do 1º Ano A e B 

Agradecemos pela participação das famílias que prestigiaram a exposição “Animais do Jardim 

e Miró”. Foi muito bom revê-los! 

 

D) Lives 1º ao 4º Ano: 

 Com o retorno às atividades presenciais, conforme comunicado via circular de retorno, o 

grupo de estudantes que estiver em atividade domiciliar não terá live. O horário da live para 



 

estudantes que permanecerão exclusivamente em atividade domiciliar, será informado no 

planejamento de quarta-feira (04/11). 

 

E) Meet 5º ao 9º Ano EF 

Lembramos que o cronograma Meet será enviado como anexo desta Circular  somente para 

as turmas de 8º e 9º Ano, com informações das quintas-feiras à tarde, cujas atividades 

continuarão em caráter domiciliar para todos os estudantes, aqueles do Grupo 1 e 2, como 

também para aqueles que decidiram permanecer na referida modalidade.  

 

F) Turmas de 5º a 9º Ano  

Conforme informamos na circular de retorno às atividades presenciais, a partir de quarta-feira, 

04/11, o grupo de estudantes que estiver em atividade domiciliar passará a acessar às aulas 

em tempo real, das 07h20min até 11h55min, conforme os horários de aula, não havendo mais 

cronograma Meet para o turno da manhã. 

* Turmas do 6º Ano 9º Ano - encerramos a primeira semana de aula presencial com o Grupo 1 

de estudantes destas turmas. Foi muito bom tê-los de volta ao CT. Lembramos que, de terça-

feira, 03/11 a 06/11, as aulas serão para o grupo 2. 

* Lembrete Importante: As semanas de aula seguirão o padrão praticado antes da pandemia, 

iniciando na segunda e terminando na sexta-feira (5 dias de aula por semana), exceto na 

primeira semana de retorno à presencialidade quando,  por questões de organização da 

instituição, o retorno se deu na quarta-feira do 6º ao 9º ano e assim se dará na próxima semana 

com o grupo 1 do 1º ao 5º Ano. Por tal razão, os estudantes do grupo 1 destas turmas 

tiveram/terão apenas 3 dias de aulas presenciais. 

* Reforçamos a necessidade de atenção a sintomas gripais em estudantes que retornaram 

presencialmente. Caso isso ocorra, o estudante não deve vir para o Colégio e a coordenação 

do nível deve ser avisada; 

* É importante ressaltar que não há modalidade de ensino misto, caso a opção seja pelo 

retorno presencial, é compromisso da família que o estudante compareça às aulas nas 

semanas determinadas, exceto em caso de necessidade de isolamento por sintomas gripais ou 

situações específicas; 

* Estamos em fase de adaptação com as atividades presenciais. Necessitamos do engajamento 

e compreensão das famílias e estudantes ao acesso no Google Meet. O grupo que estiver em 

casa deve acessar, via Google Classroom, o link da capa da sala de aula e aguardar o professor 

entrar, já que podem ocorrer atrasos no acesso devido ao deslocamento de uma sala para a 

outra. 

 

2) Ensino Médio 

a) Pedimos aos estudantes que faltaram em dia de avaliações que procurem a coordenação 

para agendar nova data para aplicação dos testes/provas, de forma presencial; 



 

b) Preparando-se para o ENEM - na próxima quinta-feira, das 09 horas às 11h55min, a turma 

da 3ª Série terá mais um aulão ENEM. O componente a ser revisado será Filosofia com o 

professor Gustavo Arossi, do curso Método Medicina. 

 

3) Matrículas 2021 

Os processos de matrículas para novos estudantes estão acontecendo. Agradecemos às 

famílias e pais de nossos estudantes que têm feito indicações e mediações para que 

cheguemos a novas famílias, compartilhando de nosso projeto educacional e convidando-os a 

participar de nossa comunidade escolar no ano de 2021.  

 

4) Atividade Extraclasse  - Coral Infantil  

Estamos nos organizando para retornar aos ensaios do Coral Infantil e para isso gostaríamos 

de saber quais estudantes participariam da atividade. Os ensaios ocorrerão nas sextas-feiras, 

às 16 horas, com investimento de 35,00 debitados no boleto. Aos interessados pedimos que 

procurem a recepção para realizar a inscrição nos dias 03 e 04/11.  

 

5) Anexos 

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

 

Desejamos um bom final de semana a todos e bom feriado de Finados.  

 

Saúde a todas e todos nós! 

 

 

 

Atenciosamente,  pelo Colégio Teutônia,  

 

 

                                                                                                                       
 

                                                                                                                            Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

  



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Infantil II Segunda-feira 
02/11 

 
FERIADO 

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
04/11 

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

 

 
Infantil IV A 

Quinta-feira 
05/11 

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

 

 
Infantil IV B 

Quinta-feira 
05/11 

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

 

 
Infantil V A 

Quinta-feira 
05/11 

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

 

Infantil V B Quinta-feira 
05/11 

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

 

Infantil V C Quinta-feira 
05/11 

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

 

  



 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 5º AO 9º ANO 
 

 
 

 
 

 



 

ANEXO 3: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 

 


