
 

 

 
 

 
 

 

                                                                                         

Teutônia, 20 de novembro de 2020. 

 

Circular 39/2020.  

 

O ano de 2020 ficará para a história, futuras gerações certamente ouvirão falar dele como um 

passado nem tão distante, descrito em páginas de livros. Um ano que de tão intenso, ainda não 

conseguimos encontrar palavras para definir, mas ficamos entre o estranho, o inusitado, o diferente, 

o desconfortável, o desconhecido... E não só por todos os desafios que trouxe, mas por tudo que 

representou na vida de cada um de nós. Muita coisa mudou, muita gente mudou, fomos obrigados a 

parar, refletir, deixar ir o que se tornou sobremaneira pesado e permanecer com o que de fato 

importa. 

Aflitivo, tenso, intenso, cansativo, incerto, entre muitos outros adjetivos que poderíamos citar, 

fica o aprendizado e a esperança de que saímos mais fortalecidos de tudo isso, na expectativa de que 

o dia 17/02/2021, data prevista para o início do próximo ano letivo, seja marcada por um começo 

diferente do fim de 2020. 

  

  Compartilhamentos: 

 

1. Estudantes da Educação Infantil 

             1.1 - Na próxima semana as famílias receberão, via Agenda Escolar, o horário de agendamento 

da entrega do portfólio e conversa sobre o desenvolvimento do estudante no ano de 2020, que 

acontecerá na semana de 14 a 18 de dezembro. Caso não possa comparecer, uma nova data será 

reagendada. É importante que a família notifique, via Agenda Escolar, a necessidade. 

             Para as famílias com estudantes exclusivamente em atividades domiciliares, as educadoras 

entrarão em contato, por telefone, para agendar esse momento. 

          1.2 - Salientamos que as normas de segurança devem ser seguidas por todos. Reiteramos a 

necessidade do responsável, que buscar a criança no CT, também permanecer com a máscara, tanto 

na chegada quanto na saída do estudante, no pórtico ou recepção. 

          1.3 - Para organização das famílias, informamos que o último dia letivo do calendário 2020 da 

Educação Infantil será no dia 18/12. 

 

2. Estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental 

2.1 - Estudantes que permanecem exclusivamente em atividade domiciliar: durante as lives estão 

sendo comunicadas as datas em que receberão, por e-mail e/ou deverão retirar na recepção,  as 

atividades que farão parte da avaliação do trimestre. Pedimos que os arquivos sejam impressos, 

quando solicitados e após a conclusão das tarefas, entregues na recepção do CT, em um envelope 

fechado, 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. 

2.2 - Estudantes  do grupo 1 e 2 farão as atividades conforme suas semanas de aula. 

2.3 - Reiteramos a importância dos estudantes acessarem e realizarem as atividades solicitadas 

pela professora nas plataformas digitais Matific e Elefante Letrado. Ambas integram a proposta 

pedagógica da instituição e fazem parte do relatório de atividades do 3º trimestre. 

2.4 - Laboratório de aprendizagem - 1º ao 4º Ano - estudantes foram convidados a participar 

destas aulas; receberam, via Agenda Escolar, o bilhete com a especificação de horário e data. 

Reiteramos que esta atividade não terá custos às famílias. 

2.5 - Datas importantes: 

18/12 – Último dia de aula e início das férias para estudantes do 1º ao 4º ano do Ensino 

Fundamental. 

16 a 23/12 - Entrega dos relatórios de atividades/portfólio às famílias dos estudantes do 1º ao 

4º ano do Ensino Fundamental. A notificação com o horário será feita via Agenda Escolar. Caso 

a família não possa comparecer no horário estipulado, uma nova data será reagendada. É 

importante que a família notifique, via Agenda Escolar, a necessidade. 

 

3. Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

      Conselho Diagnóstico -  na última semana as famílias receberam, 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 receberam 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. 

 

      4. Avaliações Diagnósticas para estudantes do 5º ao 9º Ano de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio 

                Na próxima semana, de 23 a 26/11, ainda estarão acontecendo as Avaliações Diagnósticas no CT.  

          Estudantes do 5º ao 9º Ano deverão estar atentos à organização de seu grupo (quem esteve em 

atividade domiciliar nesta semana, na próxima terá presencial), seguindo as orientações que seguem:  

            4.1) Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental que estiverem no grupo em semana de 

atividade domiciliar: nos dias em houver previsão de avaliação no cronograma, estes estudantes 

deverão se deslocar até o CT no horário normal de aula, 07h15min. A aplicação das avaliações iniciará 

às 07h20min, mesmo que no cronograma o horário marcado para a avaliação não seja este. Após o 

término, serão liberados para retornar para casa, onde realizarão as atividades domiciliares postadas 

no Google Classroom, já que não haverá transmissão das aulas em tempo real, pelo Google Meet. 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/o retorno. Os estudantes estão autorizados a trazer lanche e garrafa de água para 

o caso do tempo de prova se estender.  

            4.2) Estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental que estiverem no grupo da semana de 

atividade presencial: realizarão a avaliação no horário de aula, conforme o cronograma, devendo trazer 

todos os materiais das aulas do dia, pois terão aula normalmente nos períodos em que não houver 

avaliação marcada.  

          4.3) Estudantes que estiverem exclusivamente em atividade domiciliar, ou seja, não retornarão à 

presencialidade em 2020: organização conforme contato individual feito com cada família. 

             4.4) 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 25/11, as turmas não terão aulas em tempo real (via Google Meet). Para as aulas 
da tarde serão postadas tarefas, porém sem aula ao vivo. Na quinta-feira à tarde, 26/11, as aulas 
retornam, via Google Meet, para 8º e 9º Ano e 3ª Série do Ensino Médio (anexo 4 e 6). 

           4.5) Estudos de Recuperação – no período de 26/11 a 11/12, os estudantes do 5º ao 9º Ano e Ensino 

Médio iniciarão o período de estudos de recuperação. Diferentemente da configuração dos anos 

anteriores, em que só os estudantes que pegavam exame participavam, neste ano todos participarão, 

já que o objetivo, além de preparar para os exames finais aqueles que não atingirem a média, é revisar 

os principais objetos do conhecimento trabalhados durante a pandemia.  

        Obs.: Do 5º ao 9º Ano, no período de Estudos de Recuperação,  as aulas ocorrerão conforme o 

escalonamento dos grupos, quem estiver em atividade domiciliar assistirá às aulas pelo Meet, em tempo 

real. 

  f) Datas importantes: 

26/11 a 11/12 – Estudos de recuperação para todos estudantes do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 

11/12 – 11 horas: Entrega de boletins do 3º trimestre e início das férias para estudantes sem exame 

14 a 18/12 – Semana de exames finais para estudantes do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 

22/12 – 13h30min – Entrega de boletins para estudantes que pegaram exame 

5. - Aulas de reforço de Matemática  - 5º ao 9º Ano e EM  

As aulas estão acontecendo presencialmente, nas segundas e quartas-feiras e iniciaram no dia 18/11. 

Estudantes convidados a participar receberam o bilhete com os horários e datas. Reiteramos que esta 

atividade não terá custos às famílias. 

 

 

6. Em caso de Bandeira Vermelha! 

Conforme definido pelo gabinete de crise do governo do estado do RS, uma semana de bandeira 

vermelha não é suficiente para que a escola já aberta interrompa suas atividades presenciais. Assim, 

para a semana de 23 a 28/11 as atividades presenciais, observados os protocolos sanitários, 

acontecem normalmente no 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 Aulas Meet (8º e 9º Ano do Ensino Fundamental) 

Anexo 5: Cronograma de Avaliações Diagnósticas (Ensino Médio). 

Anexo 6: Cronograma de Aulas Meet (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 
23/11 

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

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
25/11 

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

 

 
Infantil IV B 

Quinta-feira 
26/11 

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



 

 

 
Infantil V A 

Quinta-feira 
26/11 

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

 

 
Infantil V B 

Quinta-feira 
26/11 

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

 

 
Infantil V C 

Quinta-feira 
26/11 

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. 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

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

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
  



 

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 8º E 9º ANO 
 

 
 



 

ANEXO 5: CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 
 

 
 

Obs.: nos períodos em branco, haverá aula normal, de acordo com o horário escolar do 
dia. 

 
  



 

ANEXO 6: CRONOGRAMA DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


