
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

Teutônia, 04 de dezembro de 2020. 

 

Circular 41/2020. 

 

 Prezada Comunidade Escolar do CT, 

 

 Encerramos esta semana de trabalhos e pedimos especial atenção para as informações 

prestadas nesta e nas circulares anteriores com relação às datas de final de ano, especialmente 

no que faz referência ao encerramento do ano letivo 2020. As Circulares deste ano estão 

disponíveis no APP CT e no site da instituição. 

 Sabedores de que todos estamos envolvidos em muitos desafios e compromissos nesta 

reta final de 2020, seguimos à disposição naquilo que for necessário para o bom fechamento 

do ano letivo. É importante registrar que as situações que não forem encaminhadas até o dia 

23/12 ficarão para 04/01/21, data em que a instituição estará retornando das férias coletivas 

do grupo administrativo e recesso de final de ano. Vale ressaltar que todos os serviços da 

instituição estarão sem atendimento neste período.  

Cabe, novamente,  solicitar que atentemos para os protocolos sanitários. É preciso 

colocar em prática a campanha dos 3 Ms: 1 - Mantenha distância; 2 - Mãos sempre lavadas ou 

higienizada; 3 - Mantenha o distanciamento social. Nosso Colégio segue os decretos em 

vigência e, caso tenhamos contaminação em turmas/séries/anos ou profissionais, teremos que 

adotar as medidas restritivas para cada faixa etária/nível e séries envolvidas que determinam, 

entre outras questões, o cessamento da turma pelo período de 14 dias. Façamos cada uma e 

cada um a sua parte, para chegarmos bem e, sobremaneira, com saúde ao final deste ano, para 

tornarmos possível um novo ano letivo em condições de presencialidade. 

 

  Compartilhamentos: 

1. CT Integral 2021 - PRÉ INSCRIÇÃO 

Nesta sexta-feira, estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 

6ºAno) receberam uma ficha de pré-inscrição para o CT integral. O objetivo é  fazer  um 

levantamento de interesse das famílias quanto à possibilidade do retorno do 

atendimento do CT INTEGRAL  no próximo ano. 

*Importante: Devolver, independente da opção, para a professora regente de turma, até 

o dia 14/12 (segunda-feira).  

 

2. Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 

2.1 - Semana de aula de 14 a 18/12 



Para organização das famílias reiteramos 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 quarta-

feira) e o grupo 2, 17 e 18/12 (quinta e sexta-feira). Estamos preparando uma semana 

especial para encerrar este ano, que, além de cansativo, incerto, foi intenso e desafiador. 

2.2 - Retirada de livros na Biblioteca 

A data limite de devolução de livros na Biblioteca é na sexta-feira, dia 18/12. Reiteramos 

que alguns estudantes  ainda estão com pendências na data de devolução dos livros. A 

retirada de novos exemplares poderá ser feita, pelas famílias, diretamente na Biblioteca, 

a partir do dia 07/01/2021. 

2.3 - Laboratório de Aprendizagem 

Lembramos que as aulas no Laboratório de Aprendizagem encerram no dia 18/12. 

 

3. Ensino Fundamental (5º ao 9º Ano) e Ensino Médio 

3.1 Entrega de Boletins 5º ao 9º Ano - no dia 11/12, está programada a entrega de 

boletins dos estudantes do 5º ao 9º Ano, que será organizada da seguinte forma: 

1) Estudantes em semana de atividade presencial: os próprios estudantes receberão 

o boletim, a partir das 11 horas. 

2) Estudantes em semana de atividade domiciliar: os boletins serão entregues em 

sistema drive thru, das 10 horas às 11h30min. Caso não seja possível o 

comparecimento de um responsável, o próprio estudante poderá fazer a retirada. 

3) Estudantes do Ensino Médio também receberão o boletim a partir das 11 horas. 

3.2. Semana de Exames do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio - de 14 a 18/12, serão realizados 

os exames finais para os estudantes que não atingiram a média anual 7,0. As avaliações 

serão realizadas de forma presencial, observando todos os protocolos sanitários e 

medidas de distanciamento social, e o cronograma será divulgado aos estudantes na 

próxima semana e enviado às famílias via circular.   

3.3 Estudos de recuperação 5º ao 9º Ano e Ensino Médio - na próxima semana, daremos 

continuidade aos estudos de recuperação, cujo objetivo é retomar os assuntos estudados 

ao longo do ano, assim como preparar os estudantes para os exames finais. Pedimos às 

famílias que incentivem seus filhos, mesmo que já tenham atingido média 7,0, a 

participar ativamente deste processo, questionando, elaborando resumos, mapas 

conceituais e realizando as atividades propostas, como forma de acessar o próximo 

ano/série com uma base sólida no que tange a aprendizagem. Vale um monitoramento 

mais apurado aos que assistem às aulas na forma virtual, já que não estão sob supervisão 

direta do professor em sala de aula. 

 

4. 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 ao  9º Ano do Ensino Fundamental) 

Anexo   4:  Cronograma de Aulas Meet (Ensino Médio). 



 

 Ao chegarmos a mais um final de semana, somos gratos por tudo que pudemos vivenciar 

e compartilhar nesta semana que se passou. No 2º Domingo de Advento, no próximo dia 

06/12, intensificamos nossa fé na esperança de que a Pandemia que nos acomete possa ser 

minimizada pela consciência e postura das pessoas que por Jesus Cristo receberam 

capacidades, dons e inteligência. 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 
07/12 

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

 

 
Infantil III  

Quarta-feira 
08/12 

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

 

Infantil IV B Quinta-feira 
10/12 

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

 

 
Infantil V A 

Quinta-feira 
10/12 

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

 

  



 
Infantil V B 

Quinta-feira 
10/12 

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

 

 
Infantil V C 

Quinta-feira 
10/12 

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 
 

 
 

 
 

 


