Teutônia, 13 de novembro de 2020.
Circular 38/2020.
O domingo que se aproxima é um marco e nova oportunidade para o exercício da
democracia. Nem menos, nem mais, mas pela sua especificidade a escolha das e dos
candidatos para os executivos e legislativos municipais de nossas cidades têm grande
importância em nossas vidas e, portanto, em nosso dia a dia. O voto é um ato de civismo e a
escolha de nossos representantes é um ato de responsabilidade.
Ainda, para fins de registro: não esqueçamos dos protocolos de segurança! A Pandemia
não acabou. Contudo, exercer a condição de cidadão e votar em segurança depende apenas
de cada uma e de cada um.
Compartilhamentos:
1. Estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental:
1.1 - Estudantes que permanecem exclusivamente em atividade domiciliar: durante as
lives da próxima será comunicado a este grupo de estudantes as datas em que receberão, por
e-mail, as atividades que farão parte da avaliação do trimestre. Pedimos que os arquivos sejam
impressos e, após a conclusão das tarefas, entregues na recepção do CT, aos cuidados da
professora da turma.
É importante que os estudantes façam as atividades sem o auxílio dos pais, para que
possamos identificar se as habilidades previstas foram de fato alcançadas e, assim, traçar as
estratégias para o ano de 2021.
1.2 - Estudantes do grupo 1 e 2 farão as atividades conforme suas semanas de aula.
1.3 - Laboratório de aprendizagem - 1º ao 4º Ano - estudantes que serão convidados a
participar destas aulas, estão recebendo, via agenda escolar, o bilhete com a especificação de
horário e data. Reiteramos que esta atividade não terá custos às famílias.
2. Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Conselho Diagnóstico - a partir de hoje enviaremos às famílias, via App CT e e-mail, 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.
3. Avaliações Diagnósticas para estudantes do 5º ao 9º Ano de Ensino Fundamental e
Ensino Médio: de 16 a 26/11 estão programadas as semanas de Avaliações Diagnósticas
a) Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental que estiverem no grupo em semana
de atividade domiciliar: deverão se deslocar até o CT para a realização da avaliação. Após o
término, serão liberados para retornar para casa, onde realizarão as atividades domiciliares
postadas no Google Classroom, às 07h20min, que não serão transmitidas em tempo real. Este
grupo realizará a avaliação no Ginásio de Esportes cujo acesso de entrada e saída se dará pela
Rua Henrique Ahlert (nos fundos do Ginásio de Esportes, rua lateral do CT).
O estudante que retornar sozinho para casa após as avaliações, deverá ter o registro dos
pais/responsáveis na agenda, autorizando a saída/retorno.
Os estudantes estão autorizados a trazer lanche e garrafa de água para o caso do tempo de
prova se estender.
b) Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental que estiverem no grupo da semana
de atividade presencial: realizarão a avaliação no horário estipulado, devendo trazer todos os
materiais das aulas do dia, pois terão aula normalmente nos períodos em que não houver
avaliação marcada.
Pedimos atenção ao cronograma de avaliações, em anexo, pois tivemos que fazer alterações.
c) Estudantes que estiverem exclusivamente em atividade domiciliar, ou seja, não
retornarão à presencialidade em 2020: o colégio fará contato individualmente com cada
família, para ajustes necessários.
d) Estudantes do Ensino Médio: farão as avaliações diagnósticas na instituição, em suas salas,
e terão atividade normal de aula necessitando trazer todos os materiais.

Obs.: 5º ao 9º Ano e Ensino Médio - Aulas Meet da próxima semana - durante o período de
avaliações diagnósticas, de 16 a 26/11, as turmas não terão aulas em tempo real (via Google
Meet). Para as aulas da tarde serão postadas tarefas, porém sem aula ao vivo.
4. - Aulas de reforço de Matemática 5º ao 9º Ano e EM
As aulas ocorrerão presencialmente, nas segundas e quartas-feiras, iniciando a partir do dia
18/11. Estudantes convidados a participar receberam, durante esta semana, o bilhete com os
horários e datas. Reiteramos que esta atividade não terá custos às famílias.
5. Fórum Tecnológico do Leite - 14ª Edição
Convidamos nossa comunidade escolar para participar do Fórum Tecnológico do Leite nas
noites de 17, 18 e 19 de novembro. A programação está disponível em nossas redes sociais
onde pode ser conferida. A transmissão será via canal You Tube do CT com início às 20 horas
em ambas as noites.
6. Matrículas para os Cursos Técnicos do CT
Estão abertas as matrículas para os cursos técnicos do CT. Oportunidade ímpar de qualificação
e acesso diferenciado ao mercado de trabalho. Informações na Recepção CT.
7. Anexos
Anexo 1: Cronograma de Lives para estudantes da Educação Infantil que permanecem
exclusivamente em atividade domiciliar, ou seja, não retornaram ao presencial.
Anexo 2: Cronograma de Lives para estudantes do 1º ao 4º ano que permanecem
exclusivamente em atividade domiciliar, ou seja, não retornaram ao presencial.
Anexo 3: Cronograma de Avaliações Diagnósticas (5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental).
Anexo 4: Cronograma de Avaliações Diagnósticas (Ensino Médio).

Bom e abençoado final de semana. 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
16/11

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

Infantil III

Quarta-feira
18/11

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

Infantil IV B

Quinta-feira
19/11

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

Infantil V A

Quinta-feira
19/11

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

Infantil V B

Quinta-feira
19/11

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

Infantil V C

Quinta-feira
19/11

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

17 de novembro

19 de novembro

20 de novembro

9h às 9h40min

10h às 10h40min

10h45min às 11h 20min

1º Ano B

Terça-feira

Quinta-feira

17 de novembro

19 de novembro

10h às 10h40min

10h às 10h40min

Sexta-feira
20 de novembro

10h 15min às 11h

2º Ano A

Terça-feira

Quinta-feira

17 de novembro 19 de novembro
7h20min até 8h

8h20min até 9h

2º Ano B

2º Ano C

Segunda-feira

Quarta-feira

16 de novembro

18 de novembro

8h20min às 9h

9h10min até 9h35min

Terça-feira

Sexta-feira

17 de novembro 20 de novembro

8h20min até 9h

4º Ano A

4º Ano B

7h20min até 8h

Quarta - feira

Sexta - feira

18 de novembro

20 de novembro

8h20min às 9h

10h30min às 11h30min

Terça - feira

Quarta - feira

17 de novembro 18 de novembro
9h10min às 10h
11h05min às
11h45min

ANEXO 3: CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO 5º AO 9º ANO

ANEXO 4: CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ENSINO MÉDIO

