Teutônia, 06 de novembro de 2020.
Circular 37/2020.
Na semana que ora se encerra, registramos positivamente a condição de acolhermos
todos os níveis de ensino presencialmente. Ainda que estejamos em retorno parcial no Ensino
Fundamental, esta condição tem sido importante para estudantes, professores, famílias e
instituição. Os desafios são constantes e temos enveredado esforços contínuos para cada
situação que se apresenta. Neste sentido vale ressaltar e agradecer a confiança creditada em
nossas ações e o entendimento da comunidade escolar para com questões que necessitam de
resiliência. Seguimos juntos, famílias e instituição em prol de nossos estudantes.
Compartilhamentos:
1. Brechó de uniformes do CT
O setor de Diaconia está organizando o primeiro momento presencial para o Brechó de
Uniformes do CT. Será no dia 09/11, na Sala de Artes. Famílias e responsáveis, interessados em
adquirir ou trocar peças em bom estado de conservação do Uniforme Escolar, devem observar
o horário de funcionamento que será das 15 horas às 18h15min. Importante observar os
protocolos de acesso e permanência no CT. O acesso se dará pela Recepção.
2. Preparando-se para o ENEM - Ensino Médio
Na próxima quarta-feira, 11/11, a turma da 3ª Série terá mais uma oportunidade de
revisar os conteúdos de matemática para o Enem. Além da revisão com o professor da turma,
Germano Hollmann, contarão com a presença do docente Luis Paulo Pires, professor no curso
pré-vestibular Fênix, em Porto Alegre. Estudantes, aproveitem mais esse momento!

3. Ensino Fundamental (1º ao 4º Ano)
A partir da próxima semana os estudantes cujas famílias optaram por não voltar
presencialmente, ou seja, que estão com atividades exclusivamente domiciliares, terão
a possibilidade de participar de duas lives durante a semana, conforme anexo 2.
Lembramos os estudantes que ainda estiverem com livros da Biblioteca em casa, que
deverão trazê-los e/ou enviá-los até ao CT. Salientamos que não será cobrada multa dos
livros em atraso.
4. Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)
Na próxima semana, o grupo 2 de estudantes inicia as atividades presenciais.
Lembrando que os estudantes do grupo 1 deverão permanecer em casa, realizando
atividades domiciliares.
5. Ensino Fundamental (5º ao 9º Ano):
Aulas domiciliares de Educação Física: ao grupo de estudantes do 5º ao 9º Ano que estiver
na semana de atividade domiciliar, não será feita a transmissão em tempo real das aulas pelo
Meet, já que as atividades práticas são realizadas fora da sala de aula. Tal grupo receberá
atividades pelo Google Classroom.
6. Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio:
No período de 04 a 10/11/2020, realizaremos o Conselho Diagnóstico referente ao 3º
trimestre, cujo objetivo é a análise do processo de ensino e aprendizagem dos
estudantes, durante todo o período de pandemia. No dia 13/11 enviaremos às famílias,
via App CT, as atividades pendentes deste e dos trimestres anteriores, caso haja,
considerando os objetos do conhecimento essenciais para a aprendizagem do estudante
neste ano/série, assim como as recomendações dos professores para melhor
aproveitamento dos estudos. Como forma de dar ciência à família sobre a situação
pedagógica do estudante, todos receberão a ficha com o diagnóstico. É importante
ressaltar que as notas destas pendências compõem a média final do ano letivo de 2020.
Para além disso, a entrega oportunizará ao estudante a recuperação de possíveis lacunas
em sua aprendizagem e complementará o diagnóstico sobre os conteúdos que precisam
ser retomados e recuperados até o final do ano. Prazo para entrega das pendências:
27/11/2020.
7. Avaliação Diagnóstica (6º ao 9º Ano e EM)
Avaliações Diagnósticas: no período de 16 a 25/11 as turmas de 5º a 9º Ano e EM realizarão
sondagens por meio de avaliações diagnósticas, cujo objetivo é analisar o processo de ensino

e aprendizagem durante a pandemia. Estaremos instrumentalizando estudantes e famílias
sobre os procedimentos durante a próxima semana.

8. Anexos
Nos anexos, informações sobre horários de lives e aulas virtuais dos níveis/séries e anos, bem
como o cronograma com horários da avaliação diagnóstica que será realizada em cada
componente curricular nas turmas do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio a partir de 16/11.

Neste final de semana temos previsão de lindos dias! Que possamos aproveitar o tempo,
as horas, com significativas vivências e com todos os cuidados que são necessários em tempos
onde a pandemia ainda não cessou.

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
09/11

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

Infantil III

Quarta-feira
11/11

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

Infantil IV B

Quinta-feira
12/11

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

Infantil V A

Quinta-feira
12/11

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

Infantil V B

Quinta-feira
12/11

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

Infantil V C

Quinta-feira
12/11

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

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DO 1º ANO A e B, 2º ANO A, B e C e 4º ANO A e B
HORÁRIO DAS LIVES PARA ESTUDANTES CUJAS FAMÍLIAS OPTARAM POR
NÃO VOLTAR PRESENCIALMENTE, OU SEJA, ESTÃO COM ATIVIDADES
EXCLUSIVAMENTE DOMICILIARES.

1º Ano A

Terça-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

10 de novembro

12 de novembro

13 de novembro

9h às 9h40min

10h às 10h40min

10h45min às 11h 20min

1º Ano B

Terça-feira

Quinta-feira

10 de novembro

12 de novembro

10h às 10h40min

10h às 10h40min

Sexta-feira
13 de novembro

10h 15min às 11h

2º Ano A

Terça-feira

Quinta-feira

10 de novembro 12 de novembro
7h20min até 8h

8h20min até 9h

2º Ano B

2º Ano C

Segunda-feira

Quarta-feira

09 de novembro

11 de novembro

8h20min às 9h

9h10min até 9h35min

Terça-feira

Sexta-feira

10 de novembro 13 de novembro

8h20min até 9h

4º Ano A

4º Ano B

7h20min até 8h

Quarta - feira

Sexta - feira

11 de novembro

13 de novembro

8h20min às 9h

10h30min às 11h30min

Terça - feira

Quarta - feira

10 de novembro 11 de novembro
9h10min às 10h
11h05min às
11h45min

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

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO

ANEXO 5: CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO 5º AO 9º ANO

ANEXO 6: CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ENSINO MÉDIO

