
Teutônia, 11 de fevereiro  de 2021.

Circular 01/2021.

Prezadas Famílias e Responsáveis de nossos estudantes, satisfação em poder contatá-los para

iniciarmos o ano letivo de 2021!

Do escritor Ziraldo compartilhamos a frase: “Adulto vive tendo saudades da vida que passou.

Crianças têm saudade do futuro!”

O ano de 2021 vem com grande expectativa. Ainda que a pandemia siga, as evidências de

tempos diferentes são perceptíveis. E por quê? A partir dos indicadores divulgados e das pesquisas

apresentadas, ao contrário do que se pensava no início da pandemia, crianças e jovens são baixos

vetores de contaminação. Em países onde as escolas fecharam os casos de Covid não diminuíram e

em países onde as escolas foram reabertas com maior velocidade os casos não aumentaram.

Certamente há razões contundentes para o Brasil ter sido o país no mundo que permaneceu o maior

número de dias com as escolas fechadas. Contudo, diante das afirmações, permanecem as

inquietações.

Agora, na retomada às aulas e com a esperança da segurança que a vacina nos traz,

organizamos nossa instituição para que as rotinas escolares, pós férias de verão, possam acontecer

dentro dos protocolos sanitários previstos e das legislações e autorizações que garantem a

legalidade do funcionamento do CT. Todos os estudantes serão acolhidos nesta próxima quarta-feira

em ambientes ajustados para as necessidades que o momento exige. O retorno vem precedido de

grande corresponsabilidade e pautado por atitudes que gerem um ambiente seguro para as ações

do cotidiano.

Neste sentido serão necessários todos os cuidados, a começar:

1- pelo exercício da campanha dos 3 M’s: mãos lavadas, uso de máscara obrigatório e manter o

distanciamento;

2- intensificar a observação não encaminhando para a instituição estudantes que apresentem sinais

gripais e/ou situações que possam remeter à Covid. Nestas situações a orientação por profissional

da saúde deve ser realizada/buscada imediatamente;

3- a corresponsabilidade entre responsáveis, famílias e instituição garantirá que o ambiente possa

ser gerido com segurança para que as aulas possam se dar de forma normal.



Assim como em 2020, faremos um grande esforço para que semanalmente, enquanto

estivermos sob decreto de pandemia, atendendo ao modelo de distanciamento do governo do RS

imposto pelas bandeiras, a comunicação seja mantida pelas circulares a cada sexta-feira. Via

professor ou coordenador, para as especificidades de turma, os comunicados se darão pelas

plataformas, pelos canais de comunicação a exemplo de e-mails e telefone e, sempre que

necessário, por agendamento para conversas/reuniões no ambiente do CT ou virtualmente pelas

ferramentas digitais usadas pela instituição. Vale ressaltar que reconhecemos a eficiência da

ferramenta de comunicação do whatsapp. Contudo, não reconhecemos conversas, ajustes,

informações como institucionalmente oficiais por este canal.

O espaço escolar será preservado dentro das possibilidades de operação sanitária mais

adequadas. Isso significa dizer que o acesso de pais e responsáveis de estudantes junto aos

ambientes não administrativos será bastante restrito e tão somente quando necessário.

Compartilhamentos:

1- Primeiro dia de aulas!

No dia 17/02, retomaremos nossas atividades escolares para o Ano Letivo 2021. Nossos

estudantes serão recebidos com todos os cuidados e total observância dos protocolos sanitários. A

Cartilha de Acesso e Permanência no CT para qual pedimos atenção especial e uma leitura atenta

pelas famílias/responsáveis e estudantes, já foi disponibilizada na data de hoje. Sobre este

documento escrevemos no item 02.

Estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental não precisam trazer todos os livros

didáticos/materiais já no primeiro dia. As professoras solicitarão conforme necessidade.

2- Cartilha de Acesso e Permanência no CT

Os protocolos sanitários e o sucesso na consecução de aplicação e manutenção destes estão

vinculados às atitudes de nossa comunidade escolar. Receber estudantes e professores,

disponibilizar funcionários e abrir a instituição cotidianamente dependerá em muito das nossas

atitudes. A Cartilha que famílias, responsáveis e estudantes estão recebendo dá conta destas

informações que precisam ser incorporadas ao cotidiano de cada um de nós.

Uso de máscaras:

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), e o

Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a orientação é de que crianças menores de 02

anos não usem máscaras. Até 06 anos o uso deve ser avaliado observando se os benefícios serão

maiores que os malefícios (dificuldade de respiração, levar as mãos aos olhos, nariz e boca após

manusear a máscara). Sendo assim, por hora, o CT se posiciona da seguinte forma:

- Infantil I, II e III: não recomendamos o uso da máscara;

- Infantil IV,  V e 1° Ano do Ensino Fundamental: recomendamos o uso de máscara ou viseiras;

- Nos demais níveis, o uso continua sendo obrigatório, conforme determinam os protocolos

vigentes.

OBS: No 1° Ano do Ensino Fundamental, as máscaras transparentes são fortemente indicadas, pois

auxiliam no processo de letramento dos estudantes.



3- Termo de Autorização e Corresponsabilidade

Segue o termo de autorização e corresponsabilidade que deve ter seu aceite caso a opção for

pelo retorno presencial. Caso não, favor clicar em “não concordo”. Após a resposta, é necessário

clicar no enviar. Clique aqui para abrir: https://forms.gle/wzDP6MsMAfWWmaHt7

4- Atividade Domiciliar

Famílias e estudantes que optarem pelas atividades domiciliares, não retornando à instituição

presencialmente, devem fazer contato com o Coordenador Pedagógico de Nível, que organizará as

atividades domiciliares e suas respectivas postagens no ambiente virtual.

5- Anexo 01

No anexo 01 desta circular estão disponibilizadas informações sobre o funcionamento do CT,

setores, horários e outras situações que precisam ser levadas ao conhecimento das famílias, para

que as rotinas escolares possam ser assumidas e organizadas com qualidade.

6- Atividades Extraclasse

Famílias e estudantes estarão recebendo informações em bilhete específico sobre as

Atividades Extraclasse junto à Circular 02/2021 na data de 19/02.

7 - CT Integral

O CT Integral iniciará suas atividades no dia 17/02.

8 - Livros didáticos da Editora Moderna

Famílias que ainda não fizeram a aquisição dos livros didáticos poderão fazer a compra pelo

site. A entrega será feita diretamente ao estudante, na Biblioteca, mediante apresentação do

“voucher”.

9 - Livros de literatura da Editora Moderna

Famílias que ainda necessitam adquirir algum exemplar de literatura (livros de leitura

obrigatória), poderão realizar a compra com o link que segue, mais pagamento de frete. Segue o

link: https://listaescola.vivalivro.com.br/cliente/login?routeName=Index

Tudo aquilo que é necessário para iniciarmos está pronto. Estamos com grande expectativa

para o reinício do ano letivo. Que possamos fazer a diferença colocando o lema da Igreja “Viver o

batismo: dons a serviço” em favor da comunidade escolar. Que as ricas bênçãos de Deus neste

trabalho de educação e formação de crianças, jovens e adultos sigam conosco.

Pelo Colégio Teutônia,

https://forms.gle/wzDP6MsMAfWWmaHt7
https://listaescola.vivalivro.com.br/cliente/login?routeName=Index


Jonas Rückert – Diretor

Anexos:

1 - Anexo Informativo de Horários dos Setores:

A - Horários de Aula de Segunda a Sexta-feira

EDUCAÇÃO
INFANTIL

ENSINO
FUNDAMEN
TAL (1º ao 4º
Ano)

ENSINO
FUNDAMEN
TAL (5º ao 9º
Ano) e
ENSINO
MÉDIO

EDUCAÇÃO
PROFISSION
AL

CT INTEGRAL
EDUCAÇÃO
INFANTIL

CT INTEGRAL
ENSINO
FUNDAMEN
TAL

MANHÃ *07h15min
(1º sinal)
*07h20min
(2º sinal -
início das
aulas)
*11h50min
(término)

*07h15min
(1º sinal)
*07h20min
(2º sinal -
início das
aulas)
*11h50min
(término)

07 horas

TARDE *13h15min às
17h15min
(estendendo-se
até 18 horas
para famílias
com extrema
necessidade de
plantão)

*8º e 9º Ano
= quinta-feira
- 13h30min
às 17h10min
*1ªEM =
terça-feira -
13h30min às
17h10min
*2ªEM =
terça-feira -
13h30min às
18h
*3ªEM =
terça-feira -
13h30min às
18h
/quinta-feira
- 13h30min
às 15h10min

12 horas

NOITE 19 às 22
horas

● Na Agenda Escolar, está descrito o procedimento para atrasos, que deve ser observado.



● Na Agenda Escolar, nas orientações, consta a informação do Plantão da Educação

Infantil até o horário das 18h15min. Essa condição será retomada posteriormente, em

contexto pós pandemia;

● IMPORTANTE: O horário das aulas do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino

Médio estará disponível no site do CT a partir de amanhã, sábado, dia 13/02.

B – Horários de Aula aos Sábados Letivos - quando agendadas e/ou comunicadas

- Educação Básica: 07h15min (primeiro sinal); 07h20min (segundo sinal com início das

aulas) às 11h55min (estudantes do 1º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio);

- Educação Profissional: 08 às 12 horas.

2 - Horários de Abertura e Fechamento  do pórtico para acesso de Segunda a Sexta-feira

Manhã – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 13h30min;

Tarde –  11h50min às 13h30min e 17 às 18 horas;

Noite – 18h30min às 19h10min e 21h50min às 22 horas, exceto nas sextas-feiras.

IMPORTANTE: Lembrem-se de verificar, na Cartilha, os locais de acesso de cada turma, pois nem

todos serão pelo pórtico.

3 - Horários de Abertura e Fechamento do pórtico para acesso de estudantes nos Sábados Letivos

Manhã – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 12h15min.

● Fora tais horários, o acesso deve ser feito pela Recepção do Colégio, conforme horários

informados no próximo item.

4 - Horários da Recepção, Secretaria e setor de TI de Segunda a Sexta-feira

Manhã – 07 às 12 horas;

Tarde – 13h15min às 17h30min;

Noite – 18h45min às 22 horas.

● Às sextas-feiras, o expediente encerra às 17 horas e, no turno da noite, não há

atendimento.

5 - Horários da Recepção e Secretaria aos Sábados Letivos do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Manhã – 07 às 12 horas.

6 - Horários da Recepção e Secretaria aos Sábados Letivos da Educação Profissional

Manhã – 07h30min às 12 horas.

7 - Horários da Biblioteca de Segunda a Sexta-feira



Manhã – 07 horas às 11h45min;

Tarde – 13h15min às 17h15min;

Noite – 18h30min às 22 horas.

● Às sextas-feiras, o expediente encerra às 17 horas e, no turno da noite, não há

atendimento na Biblioteca.

8 - Horários da Biblioteca aos Sábados Letivos do Ensino Fundamental e Médio

Manhã – 07 às 12 horas.

9 - Horários da Biblioteca aos Sábados Letivos da Educação Profissional

Manhã – 07h30min às 12 horas.

10 – Tecnologia da Informação

Este setor, para além das aulas, está à disposição para trabalhos de pesquisa e/ou

outros de caráter pedagógico. O uso dos espaços, bem como de seus recursos, deve ser agendado,

previamente, considerando a disponibilidade de computadores. Os horários de atendimento neste

setor são: 07 às 12 horas e 13h15min às 17h30min. Para o turno da noite os laboratórios estão

destinados aos estudantes dos Cursos Técnicos do CT. Às sextas-feiras, o expediente encerra às 17

horas.

11 - Cantina

A Cantina Escolar do CT, neste início de ano letivo, estará fechada. Havendo reabertura

famílias e estudantes serão comunicados.

12 - Agendamento com Setores – Orientação Educacional, Coordenações Pedagógicas,

Administração, Financeiro, Diaconia e Direção

Estes setores estão à disposição de famílias, estudantes e/ou pessoas da comunidade

que, por alguma razão, necessitem de atendimento individualizado. Recomendamos que façam

agendamentos junto à Recepção para que não ocorram situações de deslocamento até o Colégio em

momentos em que os profissionais estejam em atendimento, não sendo possível, por esta e outras

condições como reuniões, seminários e/ou situações da rotina do Colégio o encaminhamento para

conversa. Aos que desejarem, há possibilidade de agendamentos de reuniões de forma virtual. Essa

preferência deve ser sinalizada na hoa do contato para a organização do momento.

13 - Atendimento de Professores a Pais da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino

Fundamental I e II e Ensino Médio) e Educação Profissional

Estas informações estão disponibilizadas na Recepção do CT.

14 - Uniforme Escolar



A partir do primeiro dia letivo, o uso do uniforme é obrigatório em todos os dias e

turnos de aula e em atividades pedagógicas fora do CT. A lista que compõe as peças está disponível

no site, para download, bem como pode ser obtida na Recepção, em documento impresso. As

camisetas com logos do Colégio, alusivas a atividades como Mostra Científica, Autor Presente,

Semana Cultural, Encontros Esportivos e Musicais realizados pelo CT, Olimpíada Científica e

Grêmio Estudantil estão liberadas apenas na quarta-feira.

Recomendamos o uso diário de calçados fechados, preferencialmente tênis. No projeto CT Integral –

contraturno das aulas - os estudantes também fazem uso do Uniforme Escolar. Em sábados letivos o

uso é facultativo.

15 - Acesso às Salas de Aula

Conforme notificado, o acesso às salas está restrito aos estudantes. Pais e responsáveis ficam

condicionados a agendamento prévio.

16 –CT Integral para contraturno de aulas – manhã (Educação Infantil) e tarde -  (1º ao 6º Ano)

O funcionamento desta modalidade de prestação de serviços se dá na parte da manhã, a partir

das 07 horas para crianças a partir de um ano e seis meses até os seis (06) anos incompletos e, na

parte da tarde, para crianças que frequentam as turmas de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. As

atividades da tarde iniciam às 13h30min. Em 2021 o Colégio continua oferecendo a possibilidade de

almoço para estudantes que estudam na instituição, seja na Educação Infantil ou no Ensino

Fundamental até o 6º Ano. Nesta prestação de serviço, ao optar pelo almoço na instituição, o

acolhimento e a refeição do meio dia, a higiene pessoal, o descanso e o encaminhamento para as

atividades da tarde são mediados por profissionais do CT. Importante: a matrícula e o contrato

devem ser preenchidos e encaminhados na Recepção antes que a criança venha a frequentar. As

vagas são limitadas.

17 - Pista do Colégio

A Pista de nossa instituição é aberta para a comunidade. As caminhadas e corridas podem

acontecer de segunda a sexta-feira, em não havendo atividades pedagógicas com estudantes,

treinamentos, eventos e competições. O acesso se dá via Recepção onde o interessado em fazer uso

do espaço deve se anunciar. Aos finais de semana, pista, parque e áreas verdes permanecerão

fechados com vistas a atender a legislação vigente.

18 - Reunião com Pais

As reuniões de início de ano letivo para Pais estão notificadas no calendário da Agenda Escolar,

serão relembradas via Informe Semanal CT e via Aplicativo CT. Informamos que, para evitar

aglomerações, pedimos gentilmente que se faça presente somente um dos responsáveis pelo

estudante.



No dia 18/02, um dia após o início das aulas, acontecerá a primeira reunião do CT INTEGRAL:

*18h30min - CT Integral Educação Infantil *19h40min - CT Integral Ensino Fundamental - Local: Sala

A 202;

Na semana de 22 a 25/02 acontecerão as reuniões da Educação Infantil I ao V, sempre das 19 às 20

horas.

19– APP CT

O CT possui um aplicativo para conectar famílias e estudantes de forma rápida e segura.

Informações pontuais das turmas, recados, avisos e notificações de reuniões, como também os

Informes Semanais CT são disponibilizados neste ambiente digital. A instalação é rápida e segura.

Informações serão disponibilizadas em reunião de pais ou, ainda, podem ser conseguidas no setor

de TI.

20 - Diaconia

Em nosso Colégio o serviço de Diaconia está à disposição de todas as famílias, estudantes,

funcionários e professores. Diaconia é uma palavra derivada do grego e significa serviço ao próximo.

Caso queiram conversar ou solicitar ajuda pessoal ou a um terceiro, pedimos que agendem seu

horário na Recepção.

21 – Acesso de Veículos ao Pórtico e Faixas Amarelas

Para o bom funcionamento do Pórtico, no que diz respeito ao desembarque e embarque de

estudantes, solicitamos que os estudantes fiquem no lado direito do veículo. Ao adentrar no Pórtico

o procedimento de desembarque deve ser ágil, de forma a garantir que todos estejam

pontualmente em suas atividades. Em dias de chuva, recomendamos que as famílias se desloquem

com antecedência de 10 minutos do horário costumeiro. Ao sair do Pórtico, solicitamos que os pais

sigam no sentido direito da pista e não façam conversões à esquerda. Para o retorno há uma rua

logo abaixo do CT. Essa atitude garante melhor segurança para travessia de pedestres e fluxo

adequado de veículos. Nas faixas amarelas há restrição de estacionamento.

22- Seguro Acidente

Estudante CT beneficiado pelo seguro escolar pode usufruir deste nos 7 dias da semana, nas 24

horas do dia. A modalidade do seguro se dá por reembolso. Urgências e emergências (acidentes)

comprovadas documentalmente são restituídas. Dúvidas ou maiores esclarecimentos sobre limites

de reembolso e outras questões mais, favor contatar o setor de Secretaria.

23 – A título de esclarecimento:

Face à pandemia e à necessidade de controles mais pontuais, pedimos que a abordagem na

Recepção do CT, caso aconteça, seja entendida como medida de orientação, segurança e

organização. Novos tempos exigem novas posturas. Contamos com a compreensão e colaboração.

Colégio Teutônia.


