Teutônia, 27 de novembro de 2020.
Circular 40/2020.
O que podemos esperar destas próximas quatro semanas?
O próximo domingo sinaliza para o primeiro domingo de Advento. No calendário litúrgico
cristão, nos preparamos nestes quatro domingos que antecedem a celebração do nascimento
do menino Jesus. O Natal é o maior dos dons nas celestes alegrias, que nos ensina a ser bons
como Jesus todos os dias. Natal não é apenas uma festa no coração e no lar. É, também, a
reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. É a glória de Deus que desce envolvente,
bela e pura e à Terra põe-se à procura do Reino de Luz e Amor. Devemos comemorar o Natal
esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos/as.
Natal no Mundo é a epopeia do reconhecimento ao Senhor. Natal no Espírito é a comunhão
com Ele próprio. Na festa magna da cristandade vamos vivenciar e sentir um Cristo renovado
em nossos corações, que se completa com sua ressurreição e volta ao Pai.
Seguindo a presente circular sinalizamos, com preocupação, para o significativo aumento
das contaminações intrafamiliares em relação à Covid-19, razão da interrogação deste início
de circular. Estamos em um momento diferente de abril, maio ou junho. Já entendemos que
podemos viver com protocolos, desde que os sigamos. O próprio governador do RS, Eduardo
Leite, em live nesta última semana, apontou para a necessidade de retomarmos questões
importantes do convívio social, mas alertou que precisam ser diferentes dos tempos anteriores
à pandemia. Neste sentido queremos e precisamos educar para este novo momento. Para que
tenhamos funcionários e professores em condição de saúde para atender crianças, jovens e
adultos, que também queremos que estejam em saúde, precisamos garantir reciprocidade e
confiança, além de termos indicadores de que os protocolos oferecidos pelo CT estão sendo
cumpridos tanto no ambiente escolar como fora dele. Corresponsabilidade é a palavra que
expressa esse compromisso entre a sociedade e a comunidade escolar.
Ainda que o inciso III do artigo 2º do decreto 55465, alterado nesta semana, preveja que
as instituições escolares somente fecharão as portas em caso de bandeira preta, manteremos
nosso posicionamento de alerta para com o contexto. Foi e está sendo um grande desafio abrir
e manter a instituição na modalidade presencial. Ao reconhecermos a importância deste
movimento, precisamos de reciprocidade, corresponsabilidade e adaptação a este novo
momento que será precedido de possibilidades mediadas por novas circunstâncias, pelo
cumprimento aos protocolos sanitários.

Compartilhamentos:
1. Um Sonho de Natal
Iniciou nesta semana a 2ª Edição da programação natalina do projeto Um Sonho de Natal.
Neste ano, com a excepcionalidade do contexto, momentos conjuntos serão possíveis em
espaços amplos e com o cumprimento dos distanciamentos sociais dentro do que
preveem os protocolos e a legislação vigente para grandes eventos. Uma bela
programação de Natal está sendo oferecida à nossa comunidade. Nas mídias do CT
estaremos divulgando as ações, que também já estão sendo divulgadas em outros canais.
Todas as atividades serão transmitidas via Youtube para aqueles que não se sentirem
seguros em participar. De casa ou presencialmente, vamos celebrar o Natal e dar sentido
às nossas vidas com comunhão e sentimento de fé e esperança.
2. Atividade de Futsal retorna para o Ginásio do CT
A partir da semana de 30/11, a atividade extraclasse de Futsal retorna ao Ginásio do CT.
Contudo, a entrada e saída dos participantes desta modalidade obrigatoriamente se dará
pela entrada dos fundos do ginásio, na Rua Ernesto Henrique Ahlert.
3. Data de Encerramento das Atividades Extraclasse
O encerramento das atividades extraclasses se dará em 18 de dezembro.
4. Ensino Fundamental (1º ao 4º Ano):
4.1 - Parabéns estudantes leitores
Na última semana, recebemos, da comissão organizadora do projeto Elefante Letrado, o
relatório de avaliação do ano letivo. Foi gratificante e nos enche de orgulho ver o
engajamento de nossos estudantes e professores. Um exemplo do orgulho se resume ao
momento que vimos, em um dos relatórios, que uma turma do 4º Ano do CT contabilizou
712 horas de leitura na plataforma, totalizando a leitura de 4.055 obras lidas, no período
de 03/02 a 23/11. O relatório individual com o desempenho de cada estudante será
compartilhado com as famílias na entrega do Relatório de Atividades relativa ao 3º
trimestre, que acontecerá de 16 a 23/12. Reiteramos que a data limite de acesso às
Plataformas Matific e Elefante Letrado, para fins de construção do Relatório de
Atividades, será 11/12. Após esta data, estudantes podem continuar explorando as
plataformas, mas os resultados não serão mais compilados no relatório relativo ao 3º
trimestre.
4.2 - Semana de aula de 14 a 18/12
Para organização das famílias informamos que, na última semana de aula dos estudantes
do 1º ao 4º Ano, o grupo 1 terá aula nos dias 14, 15 e 16/12 (segunda, terça e quartafeira) e o grupo 2 nos dias 16 e 17/12 (quinta e sexta-feira). Estamos preparando uma

semana especial para encerrar este ano que foi intenso, desafiador e de superações que
merecem ser celebradas.
4.3 - Retirada de livros na Biblioteca
Pedimos que cada estudante atente para a data de devolução dos livros da Biblioteca.
Alguns estudantes estão com pendências na data de devolução dos livros na Biblioteca.
4.4 - E-mail da turma
Ressaltamos a importância dos estudantes acessarem diariamente o e-mail da turma.
4.5 - Uso de máscaras
Pedimos que as famílias atentem para as máscaras que os estudantes estão usando no
colégio. Algumas não condizem com o tamanho das crianças. É importante fazer os
ajustes, para assim, garantir a eficácia na proteção.
4.6 - Laboratório de Aprendizagem
Lembramos que as aulas no Laboratório de Aprendizagem encerram no dia 18/12.
4.7 - Listas de materiais 2021 e início das aulas:
A partir da segunda semana de dezembro, as famílias poderão acessar, no site do CT, as
listas de materiais para o próximo ano letivo. Reiteramos que o início das aulas está
previsto, como informado na circular anterior, para o 17/02/2021.

5. Ensino Fundamental (5º ao 9º Ano e Ensino Médio):
5.1. 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.
5.2 Aulas de reforço de Matemática - 5º ao 9º Ano e Ensino Médio
As aulas estão acontecendo presencialmente, nas segundas e quartas-feiras. Estudantes
convidados a participar receberam o bilhete com os horários e datas. Reiteramos que
esta atividade não terá custos às famílias. As aulas encerram no dia 16/12.
5.3 -Estudos de Recuperação
No período de 26/11 a 11/12, os estudantes do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio estão em
fase 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, as aulas de recuperação ocorrerão conforme o escalonamento
dos grupos, quem estiver em atividade domiciliar assistirá às aulas pelo Meet, em tempo
real, pelo link que consta na capa da sala de aula de cada componente curricular, no
Google Classroom.
Durante este período, para que o processo de revisão seja efetivo, é de extrema
importância que os estudantes em semana de atividade domiciliar de fato acompanhem
as aulas, façam resumos, mapas conceituais, pois é uma oportunidade de retomar os
assuntos trabalhados e tirar dúvidas.
5. 4 - Retirada de livros na Biblioteca Estudantes que possuem livros emprestados da
biblioteca deverão ter atenção aos prazos de devolução, pois haverá cobrança de multa
para os atrasos.
5.5 - Avaliações Diagnósticas
Encerramos, no dia 26/11, o período de Avaliações Diagnósticas. A partir de uma análise
criteriosa das habilidades não alcançadas, teremos um panorama dos objetos do
conhecimento que precisam ser retomados, durante os estudos de recuperação e
também um norte para a organização das estratégias pedagógicas para o ano letivo de
2021.
5.6. Certificados de Língua Alemã
Na próxima quinta-feira, dia 03/12, 64 estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental à
3ª Série do Ensino Médio receberão seus certificados de proficiência em Língua Alemã.
As provas foram realizadas em 2019 e atestam os conhecimentos em 3 níveis do idioma:
A1, A2 e B1. Conquistar estes certificados e comprovar suas habilidades linguísticas em
Língua Alemã proporciona inúmeras vantagens aos nossos estudantes, não só acadêmica
como também profissionalmente. Parabéns estudantes!
5.7. Atenção Estudantes da 3ª Série do Ensino Médio
Na quinta-feira, dia 03/12, a turma participará do programa Na Estrada, da Univates.
Trata-se de um bate-papo descontraído com os estudantes e profissionais da
universidade, falando sobre opções de carreira, opções de cursos e apresentação da
Univates. Para deixar o encontro ainda mais produtivo, pedimos que os estudantes da
3ªEM respondam o formulário disponível no link abaixo (também já postado no
classroom em 12/11): https://forms.gle/9Lidt9JiHhR4rA986
6. CT Integral - Pesquisa
Já sabemos que o ano de 2020 ficará para a história. O CT Integral infelizmente não pode
oferecer seus serviços às famílias neste ano que ora finda. Mas estamos nos organizando
para um começo diferente em 2021. Para tanto, solicitamos que as famílias que

desejarem inscrever seus filhos no CT Integral de 2021, acessem o link abaixo,
respondendo a pesquisa.
https://forms.gle/juhGios2WoSEbUEq6
Importante: a pesquisa está para os níveis Educação Infantil e Ensino Fundamental - 1º
ao 6º Ano.
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 Aulas Meet ( 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental).
Anexo 4: 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
30/11

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

Infantil III

Quarta-feira
02/12

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

Infantil IV B

Quinta-feira
03/12

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

Infantil V A

Quinta-feira
03/12

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

Infantil V B

Quinta-feira
03/12

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

Infantil V C

Quinta-feira
03/12

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 AULAS MEET DO 8º E 9º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL

ANEXO 4: CRONOGRAMA DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO

