Teutônia, 11 de dezembro de 2020.
Circular 42/2020.
2020…
Ano de marcas, de fatos, de pandemia, de histórias, superações e conquistas… Ano de
engajamento e de entendimento, no qual juntos podemos mais e unidos podemos melhor. A
história contará, no futuro, toda a singularidade deste momento presente, deste ano que
mudou itinerários, realinhou circunstâncias e balizou a máxima de que a certeza que fica,
diante de tantas incertezas, é de que o conhecimento e a formação não nos podem ser tirados.
Neste sentido reconhecer o engajamento, a parceria, a confiança e a reciprocidade entre
estudantes, famílias e CT torna-se condição. Ao tempo em que nos preparamos para a semana
de fechamento do ano letivo 2020, queremos compartilhar as informações que seguem.
Compartilhamentos:
1. Um Sonho de Natal
Convidamos toda a nossa comunidade escolar a viver bons e emocionantes
momentos de Natal nas noites de 21, 22 e 23 de dezembro. A programação, face
ao momento e em razão de decretos, será transmitida ao vivo, pelo Youtube CT,
Youtube do Grupo Popular e demais canais indicados no material informativo das
programações. Participe! Assista de casa com sua família e viva o tempo de Natal
conosco!
2. CT Solidário - Juntos por um Natal mais Feliz!
Com o objetivo de arrecadar material escolar e brinquedos para doação às crianças
carentes do município de Teutônia, através do trabalho realizado por instituições
da comunidade, queremos contar com a sua colaboração. O ponto de arrecadação
é junto à Recepção do CT. As doações serão recebidas de 02/12 a 14/12. Também
aceitamos papel de presente. Engaje-se, participe!
3. Entrega de Boletins
No dia de hoje, 11/12, foi realizada a entrega de boletins dos estudantes do 5º ao
9º Ano e EM. É importante que as famílias fiquem atentas ao documento, no campo
específico “Exame”, pois caso o estudante não tenha atingido a média anual 7,0, constará
a observação “Em exame”, ao lado do componente curricular em questão.

Do 5º ao 9º Ano, as notas e informações sobre o exame de Redação seguem no
“Boletim Descritivo”, em folha à parte. Além disso, junto ao boletim destas turmas estão
anexas as avaliações que ainda não haviam sido entregues pelos professores.
Importante: Lembramos que as provas iniciam na próxima segunda-feira, 14/12.
4. Exames Finais - 5º ao 9º Ano e EM (cronograma de avaliações em anexo)
É importante ressaltar que as aulas, presenciais ou via Meet, encerram hoje,
11/12, ou seja, estudantes que não pegaram exame entram em férias. De 14 a 18/12,
será realizada a semana dos exames finais, na qual os estudantes que ficaram em exame
virão ao Colégio somente nos dias e horários em que estão previstas as avaliações dos
componentes específicos. Concluída a avaliação, estarão liberados para voltarem para
casa.
5. Lista de Material 2021
As listas de materiais escolares para 2021, da Educação Infantil ao Ensino Médio,
já estão disponíveis no site do CT: www.colegioteutonia.com.br, na aba “DOWNLOADS”,
“LISTA DE MATERIAIS/UNIFORMES 2021”. Na lista de cada turma, constam informações
sobre como comprar os livros didáticos e literários.
6. Entrega de boletins para estudantes que pegaram exame (5º ao 9º Ano e
Ensino Médio)
Será no dia 22/12, às 13h30min. Em casos específicos, a coordenação de nível
entrará em contato, via telefone, para agendamento de conversa com as famílias, ainda
neste dia.
7. Atendimentos no AEE - 5º ao 9º Ano e Ensino Médio
Reiteramos que as atividades para os estudantes encerram no dia 18/12.
8. Laboratório de Aprendizagem - 1º ao 4º Ano
Reiteramos que as atividades para os estudantes encerram no dia 18/12.
9. Última semana de aulas - 1º ao 4º Ano
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 quarta-feira) 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.
10. Lives 1º ao 4º Ano
Na próxima semana os estudantes que estão exclusivamente em atividade
domiciliar não terão a live específica no turno da manhã. Faremos uma live de
encerramento e despedida do ano letivo com toda a turma. Estudantes, lembrem-se de
usar a camiseta do CT e o gorro/touca do Papai Noel. (cronograma em anexo).

11. Entrega de Portfólios/Relatórios de Atividades 1º ao 4º Ano
As professoras estão agendando com as famílias um horário para a entrega do
relatório de atividades/portfólio. Salientamos que, caso a família não consiga comparecer
no horário agendado, é importante contatar a professora com brevidade.
12. Último dia de aula da Educação Infantil
Como comunicado anteriormente, reiteramos que as atividades presenciais
encerram no dia 18/12.
13.Live de despedida da Educação Infantil
Estamos organizando uma live especial de despedida para estudantes que estão
exclusivamente em atividade domiciliar. Em anexo, segue o cronograma.
14. CT Integral Educação Infantil
Informamos às famílias do CT Integral Educação Infantil, que durante a entrega
dos portfólios na próxima semana, estaremos fazendo a devolução do material individual
que foi entregue no início do ano letivo e não utilizado.
15. Recesso de Final de Ano
Reiteramos a informação de que o CT estará fechado de 24/02/20 a 03/01/21,
retomando o atendimento administrativo em 04/01/21.
Ao finalizar a presente circular, registramos que estamos vivendo tempos em que
as contaminações pelo Covid-19 estão em reta exponencial ascendente como em
nenhum período sinalizado desde o início da pandemia do Covid-19. As contaminações
em acelerado número não estão no comércio, nas empresas, nas escolas, nas ruas… Estão
na atitude das pessoas! Use máscara, mantenha distanciamento e lave as mãos!
Precisamos de atitudes responsáveis de toda sociedade. Saúde a todas e todos nós!
Abençoado final de semana!

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

ANEXOS
ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Infantil II

Segunda-feira
14/12

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

Infantil III

Quarta-feira
16/12

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

Infantil IV B

Quinta-feira
17/12

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

Infantil V A

Quinta-feira
17/12

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

Infantil V B

Quinta-feira
17/12

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

Infantil V C

Quinta-feira
17/12

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

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES 1º ao 4º ANO - Última semana

ANEXO 3: CRONOGRAMA DE EXAMES DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO 4: CRONOGRAMA DE EXAMES DO ENSINO MÉDIO

