
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 26 de fevereiro de 2021. 

 

Circular 04/2021. 

 

 Comunidade Escolar do CT,  

 

 Fazer a diferença! 

 

 A frase acima remete ao slogan do CT para o ano de 2021. No ano que passou, em 2020, 

fazíamos menção à frase: você escolhe o verbo e ser a diferença. Daquele para este ano muitas 

coisas boas e uma conclusão: é preciso fazer para ser! 

 

Neste sentido, tudo o que fizemos nestes tempos em que vivemos na Pandemia foi promover 

a vida em conhecimento, com experiências e vivências. O CT não é tão somente uma escola mais. É 

lugar de encontros, de acolhimento, de experiências que se dão em tantas e diferentes formas no 

dia a dia.  

Reafirmamos que temos um ambiente com protocolos de segurança e observância   para a 

higienização de nossos ambientes com cuidados específicos, orientações e treinamento para 

profissionais da casa. De que nosso entendimento segue na direção de uma escola de qualidade, 

comprometida com todos os seus processos e que segue em condições de atender presencialmente 

estudantes.  

No entanto, o atual quadro da pandemia, com casas de saúde, hospitais e postos de 

atendimento sem possibilidades de atendimento frente ao volume de novos casos de Covid-19, de 

profissionais da área da saúde em esgotamento físico e mental, com jornadas de trabalho exaustivas 

e adoecendo em meio à pandemia que se alastra, também pela irresponsabilidade de uma 

sociedade inconsequente, não se torna razoável, mas necessário fazer a diferença com uma postura 

institucional para esta próxima semana, de 01 a 05/03. Esta faz relação ao cessamento das 

atividades presenciais mantendo toda a atividade letiva, com base legal, na modalidade de Atividade 

Domiciliar.  

De toda forma isto, por si só e neste momento não será suficiente. É preciso uma atitude mais 

austera, comprometida e de corresponsabilidade entre todos nós. Possivelmente a frase fique em 

casa não seja mais a adequada. Fazer a diferença agora é sair somente quando necessário, 

individualmente, fazendo cumprir protocolos e contribuindo para que logo mais o efeito a menor  

da circulação de pessoas da cidade, na região, possa ser revertida em diminuição de contaminações. 

Será doloroso chorar a perda de pessoas próximas se seguirmos nesta escalonada. 

  



 

Compartilhamentos: 
 
  

1. Berçário: 
Desde o dia 08/02 estamos acolhendo os bebês e suas famílias  para que possamos, em 

conjunto, oferecer uma adaptação saudável para todos. A rotina já está sendo estabelecida e 

muitas vivências e explorações sendo proporcionadas diariamente aos nossos pequenos. Com 

ambientes preparados, muita música e brincadeiras, acolhemos os bebês com muito amor e 

carinho. Mas, o contexto atual nos exige novas adaptações. Portanto, durante a semana de 01 

a 05/03 as atividades estarão suspensas.  As famílias estarão recebendo novas orientações via 

APP. 

 

2. Educação Infantil: 

      2.1 Atividades Domiciliares 

Nas últimas semanas os Estudantes e Educadores da Educação Infantil passaram por 

lindas e intensas vivências em nossos espaços do CT. As salas de aula foram minuciosamente 

planejadas e preparadas para receber cada criança. É muito gratificante proporcionar e 

presenciar as explorações, descobertas e sorrisos de nossos pequenos mestres na arte de 

aprender… Mas, o atual momento nos exige adaptações. Precisamos cuidar uns dos outros e, 

para tanto, suspender nossas atividades presenciais de 01 a 05/03. Na segunda-feira, dia 

01/03, nossas famílias estarão recebendo, via APP, o “Planejamento Domiciliar Semanal” com 

sugestões de vivências para realizar em casa com as crianças.  

 

      2.2.Lives:  

Em anexo (1), estamos enviando a “Tabela de Lives da Educação Infantil” com os 

horários nos quais as professoras estarão disponíveis, através do ambiente virtual, para 

interação com as crianças. Para acessar a sala virtual (a Live), basta seguir as orientações dos 

nossos tutoriais em anexo. 

 

      2.3.E-mais de turmas: 

Estamos disponibilizando os e-mails de cada turma que tem, por objetivo, estreitar a 

comunicação entre famílias e professora sobre assuntos relativos aos planejamentos enviados. 

Assuntos de qualquer outra ordem continuam tendo como e-mail de referência o da 

Coordenação Pedagógica do nível (coordenacaoei@colegioteutonia.com.br). 

 Sugerimos que as famílias aproveitem esse recurso para enviar fotos e narrativas das 

crianças em suas vivências ao longo da semana. Todo registro é válido, e ajudará as educadoras 

a continuarem acompanhando os estudantes. 



As professoras de cada nível estarão conectadas aos e-mails durante seu período de 

trabalho, ou seja, das 13h15min  até às 17h30min. Seguem os endereços virtuais de cada 

turma: 

Infantil I - infantil1a@colegioteutonia.com.br 

Infantil II A - infantil2a@colegioteutonia.com.br 

Infantil II B - infantil2b@colegioteutonia.com.br  

Infantil III A - infantil3a@colegioteutonia.com.br 

Infantil III B - infantil3b@colegioteutonia.com.br 

Infantil IV A - infantil4a@colegioteutonia.com.br 

Infantil IV B - infantil4b@colegioteutonia.com.br 

Infantil V A - infantil5a@colegioteutonia.com.br 

         Infantil V B - infantil5b@colegioteutonia.com.br  

 

3. Ensino Fundamental (1º ao 4º Ano): 

      3.1. Planejamento e e-mails: 

 Diante do momento escolar em que os estudantes se encontram, considerando os 

aspectos pedagógicos envolvidos nessa fase escolar, estaremos atendendo os estudantes em 

forma de Atividade Domiciliar nesta semana. O planejamento continuará sendo postado no 

dia anterior ao da aula. Conforme comunicado na última circular, reativamos os e-mails da 

turma: 

Turma: 1º Ano A - E-mail: 1a@colegioteutonia.com.br 

Turma: 1º Ano B - E-mail: 1b@colegioteutonia.com.br 

Turma: 1º Ano C - E-mail: 1c@colegioteutonia.com.br 

Turma: 2º Ano A - E-mail: 2a@colegioteutonia.com.br 

Turma: 2º Ano B - E-mail: 2b@colegioteutonia.com.br 

Turma: 3º Ano A - E-mail: 3a@colegioteutonia.com.br 

Turma: 3º Ano B - E-mail: 3b@colegioteutonia.com.br 

Turma: 3º Ano C - E-mail: 3c@colegioteutonia.com.br 

Turma: 4º Ano A - E-mail: 4a@colegioteutonia.com.br 

Turma: 4º Ano B - E-mail: 4b@colegioteutonia.com.br 

 

  3.2. Lives: 

Estudantes do 1º ao 4º Ano terão duas lives com a professora regente da turma nesta 

semana, conforme anexo 2. O link de cada encontro será enviado via App.   

 

3.3. Reunião com Pais/Responsáveis do 1º Ano A, B e C: 

Conforme consta na Agenda Escolar, na próxima terça-feira, dia 02/03, das 18h30min às 

19h30min, acontecerá a reunião de pais dessas turmas. Na oportunidade as professoras 

explicarão as etapas do processo de alfabetização, apresentarão os projetos das turmas com 

indicações e referências de leitura sobre este importante período escolar. As famílias 

receberão, via App, o link para acessar a reunião no ambiente virtual. 

mailto:infantil5a@colegioteutonia.com.br
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3.4. Reunião com Pais/Responsáveis do 2º ao 4º Ano: 

A reunião prevista para a próxima semana será reagendada para data posterior.  

 

4. Ensino Fundamental - do 5º ao 9º Ano - e Ensino Médio - 1ª à 3ª Série: 

 Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio seguem suas atividades domiciliares 

pela plataforma do GOOGLE SALA DE AULA/CLASSROOM. Para a próxima semana, 

organizamos um cronograma (em anexo), com os dias e horários das aulas/encontros, com 

transmissão ao vivo, que serão realizadas via Google Meet (as aulas que serão ao vivo estão 

marcadas em amarelo).  

Nos demais horários de aula da turma (os que não estão em amarelo), os professores 

continuarão com a postagem de atividades e estarão on-line para orientações, suporte aos 

estudantes e, entendendo a necessidade, trabalhando conteúdos on-line. É importante que os 

estudantes atentem para as informações dos murais em cada disciplina/componente 

curricular. 

Pedimos que os estudantes revisem cautelosamente as possíveis atividades pendentes 

da semana anterior. É importante abrir cada uma das atividades para verificar se não há 

observação dos professores ou se não foram enviadas sem o anexo/inconclusas e, assim, não 

acumular tarefas. 

A abertura das câmeras nas atividades virtuais quando via Google Meet é condição 

prevista na metodologia que buscamos ser adequada.  A interação com os professores, tirando 

dúvidas e trazendo contribuições à aula torna o processo mais dinâmico, traz engajamento dos 

estudantes e torna-se fator exponencial para o êxito nas atividades domiciliares no processo 

de ensino e aprendizagem; É importante que o estudante esteja virtualmente conectado nos 

seus horários de aula, ou seja, das 07h20min às 11h55min, e nas tardes em que há aula. Caso 

o estudante perceba que não está recebendo atividades em determinada disciplina, deve 

verificar, no Google Classroom, se aceitou o convite para participar da turma. 

 

5. CT Integral: 

Informamos que as atividades do CT Integral Educação Infantil e CT Integral Ensino 

Fundamental estão suspensas a partir de segunda-feira, dia 01/03. Pedimos que pais e 

responsáveis fiquem atentos aos canais de comunicação do CT para acompanharem as 

informações sobre o retorno das atividades. 

 

6. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT: 

Estudantes da Educação Profissional seguirão em Atividade Domiciliar com aulas via 

Google Meet. Coordenações de curso e professores estarão em contato com estudantes na 

semana de 01 a 05/03. Para atividade prática dos estudantes do Curso Técnico em 

Agropecuária na data de 06/03 estaremos encaminhando novo comunicado. Essa possibilidade 

dependerá de decreto vindouro. 

 

7. Aula inaugural para Pais/Responsáveis - do Berçário ao Ensino Médio 



Reservem a data do dia 09/03, das 19 às 20 horas,  para participar de  uma live com  a 

Psicóloga e Mestra em Psicologia Social pela UFRGS, Bianca Stock, sob o tema “Vínculos e 

Saúde Mental em 2021 - parceria entre Família e Escola”. A Comunidade Escolar poderá 

acompanhar a live pelo canal do CT no YouTube. 

 

8. Suporte Virtual - TI 

O setor de TI estará operando em tempo integral para atender estudantes, famílias, 

funcionários e professores que estejam com dúvidas, eventual necessidade de apoio ou, ainda, 

necessitando de alguma dica de configuração e/ou acesso. De segunda a sexta-feira, a partir 

de 01/03, atenderá das 07 às 12 horas e das 13h15min às 17h15min estará em atendimento 

on-line e presencial ou por telefone no CT. De segunda a quinta-feira no turno noite das 

18h45min às 22 horas apenas on-line. O contato com o setor se dará pelo e-mail 

suportevirtual@colegioteutonia.com.br. Lembramos que no site do CT, no link Downloads 

Diversos, temos tutoriais que podem auxiliar o acesso das famílias e estudantes às ferramentas 

utilizadas para as aulas domiciliares. 
 

9. Atividades Extraclasses 

Na circular 02/2021 foram enviadas todas as informações sobre horários e valores das 

atividades extraclasses oferecidas pelo CT. As inscrições podem acontecer, ainda que as 

atividades passem a ter data postergada de início. As cobranças desta modalidade acontecerão 

também somente quando do início.  Neste ano as inscrições estão ocorrendo on-line através 

do link: https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16 

  

 

 10. Atendimento CT de 01 a 05/03 

 Setores administrativos e Coordenações Pedagógicas estarão presencialmente na 

instituição. Pela necessidade da redução do número de pessoas imposta pelo decreto, 

recomendamos que todas as necessidades de conversas sejam precedidas de um contato 

telefônico confirmando e/ou agendando o momento. Biblioteca e Setor de TI também estarão 

presencialmente nos horários que seguem: de segunda à sexta-feira das 07 às 12 horas e das 

13h15min às 17h30min. À noite não haverá expediente.  

 

11. ANEXOS 

Seguem abaixo os seguinte anexos: 

1. Cronograma de lives da Educação Infantil; 

2. Cronograma de lives do Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano; 

3.Cronograma de Aulas Meet do Ensino Fundamental - 5º ao 9º ano; 

4. Cronograma de Aulas Meet do Ensino Médio; 

5. Tutorial de como acessar uma live. 

 

 

Ao final, em nome da instituição, registramos: 

mailto:suportevirtual@colegioteutonia.com.br


1- que sejamos vigilantes. Se a instituição escola cessa seus atendimentos, ainda que em 

condições de seguir, entendendo seu papel diante do cenário, precisamos nós, cada qual em 

seu contexto, fazer a parte que lhe cabe; 

2- entendemos as dificuldades que o cessamento da atividade presencial da instituição 

traz para as famílias. O momento, porém, exige esforços; 

3- externamos nosso reconhecimento aos esforços dos profissionais e entes de saúde 

que seguem incansáveis. Também reconhecemos os envolvimento das lideranças locais e 

regionais na busca das melhores alternativas e proposições diante do contexto; 

4- necessitamos do engajamento de nossa comunidade escolar mais uma vez. 

Compreensão, resiliência e empatia precisarão ser exercitados.  

 

 

Seguimos à disposição. 

 

Que Deus nos guarde em seu poder. 

 

 

Pelo Colégio Teutônia,  

 

 

 
                                                                                                               Jonas Rückert – Diretor 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

  



ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DO 1º AO 4º ANO 

 

 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
 

 



 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 5º AO 9º ANO 

 

 

 

 



 



 
 
 

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: TUTORIAL DE COMO ACESSAR UMA LIVE 
 



 

Como acessar uma live no smartphone 

 

1 – Além do aplicativo do Colégio Teutônia, será necessário baixar o aplicativo Google Meet na loja de 

aplicativos do seu smartphone. 

Link para download na Play Store: https://bit.ly/3dTD6EM 

Link para download na Apple Store: https://apple.co/3dSLNz9 

 

 

 

2 – No horário da live, clique no botão enviado pelo app CT. Você será direcionado para o aplicativo Google 

Meet.  

 

 

  

https://bit.ly/3dTD6EM
https://apple.co/3dSLNz9


 

 

3 – Clicar em “Pedir p/ participar”, se você tiver uma conta do Google conectada. Caso contrário, será 

necessário apenas digitar o nome e clicar em “Pedir p/ participar”. 

 

 

4 – Aguarde alguns instantes para a professora aprovar a solicitação de participação. 

 

 

 

 



 

Como acessar uma live no computador 

 

1 – No horário da live, clique no botão enviado via e-mail. Você será direcionado para a página do Google 

Meet. 

Obs.: somente recebem via e-mail os responsáveis que não acessam o aplicativo via smartphone. 

Caso você receba apenas via app e queira participar pelo computador, envie um e-mail com esta 

solicitação para o suportevirtual@colegioteutonia.com.br 

 

2 – Clique em “Permitir” para habilitar sua câmera e microfone.  

 

 



 

3 – Clicar em “Pedir p/ participar”, se você tiver uma conta do Google conectada.  

 

4 – Caso contrário, será necessário apenas digitar o nome e clicar em “Pedir p/ participar”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – Aguarde alguns instantes para a professora aprovar a solicitação de participação. 

 

 

6 – Para visualizar todos os participantes ao mesmo tempo, clique no ícone das configurações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 – Clique na opção “Alterar Layout”. 

 

 

8 – Clique na opção “Blocos”. 

 


