
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 05 de março de 2021. 

 

Circular 05/2021. 

 

 Caros Estudantes, Prezadas Famílias e/ou Responsáveis 

 

 É certo afirmar que, em nenhum momento da Pandemia, sentimos nossa condição existencial 

tamanhamente fragilizada como agora. Registre-se, igualmente e, ainda que já saibamos, de que 

este é o momento mais complexo  de todos até então. Vidas estão em risco e vidas serão ceifadas. 

Não se trata de ausência de esperança, de pouca fé ou de falta de confiança em profissionais de 

saúde, em protocolos e tratamentos. Pesquisas apontam que a variante da Covid-19, chamada de 

P1, é mais letal e se manifesta de forma diferente de indivíduo para indivíduo. A superação das casas 

de saúde, na busca de atendimento, leitos e recursos tem limites, infelizmente. Neste sentido 

queremos nos colocar ao lado do nosso Hospital Ouro Branco que disponibilizou uma conta para 

depósitos e doações. Quem puder, faça! Não há limite no valor. Nossa casa de saúde precisa. E cada 

um de nós, de alguma forma, pode ajudar. Disponibilizamos os dados bancários:  

1- Sicredi - Agência 0119, Conta Corrente 30037-7 - Associação Beneficente Ouro Branco; 

2- Banrisul - Agência 0946, Conta Corrente 06.070.0510-4 - Associação Beneficente Ouro Branco. 

 

  

 Seguimos em bandeira preta. Amparados pela legislação, seguiremos em Atividade Domiciliar. 

Para esta semana, nos anexos, temos calendários de atividades reajustados, com novas ênfases na 

relação virtualizada. Neste sentido compartilhamos: 

  

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

Nesta terça-feira, dia 09/03, das 19 às 20 horas, acontecerá a 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”. Será um importante momento para toda a nossa 

Comunidade Escolar que  poderá acompanhar a live pelo canal do youtube do CT. 

 

   

 2- Berçário 

A primeira infância é o tempo em que a criança recolhe inúmeras experiências, 

fundamentais para a construção da sua personalidade, tornando esse tempo o mais precioso 

de qualquer ser humano. Em casa, na escola, no parque, em qualquer espaço saudável, é muito 

importante proporcionar novas possibilidades aos pequenos. A partir das propostas enviadas 



via APP, imaginamos que lindas e ricas vivências estejam acontecendo nos lares dos nossos 

pequenos bebês. É importante que estes momentos apreciados em família sejam registrados, 

pois os mesmos poderão fazer parte da caminhada do bebê no Berçário CT. Os registros podem 

ser compartilhados com a coordenação pedagógica, através do e-mail: 

coordenacaobercario@colegioteutonia.com.br  

Durante a próxima semana, estaremos contatando as famílias para participar de um 

momento muito especial. 

 

3- Educação Infantil 

Em anexo,  estamos enviando a “Tabela de Lives ” com os horários em que as 

professoras estarão disponíveis, através do ambiente virtual, para interação com os 

estudantes. O link continuará sendo enviado via AppCT. 

Reiteramos que as famílias podem enviar registros fotográficos e/ou descritivos das 

vivências das crianças para os e-mails de sua respectiva turma. São registros muito 

significativos para as Professoras, tanto pelo teor pedagógico, quanto para amenizar a saudade 

de cada criança. 

 

 3.1 Reuniões de Nível 

Na próxima semana realizaremos, via Meet, as Reuniões de Pais/Responsáveis da 

Educação Infantil. Conforme segue: 

Quarta-feira, 10/03, das 18 às 19 horas - Infantil I e Infantil l II A e II B; 

Quarta-feira, 10/03, das 19h15min às 20h15min - Infantil  III A e III B; 

Quinta-feira, 11/03, das 18 às 19 horas - Infantil IV A e IV B; 

Quinta-feira, 11/03, das 19h15min às 20h15min - Infantil V A e V B; 

Os links para acessar as reuniões serão enviados via APP. 

Contamos com a participação de todas as famílias para que, juntos, possamos alinhar nossos 

movimentos na constante busca pelo melhor para nossos estudantes. 

 

4 - Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 

4.1- Em anexo,  estamos enviando a “Tabela de Lives ” com os horários em que as professoras 

estarão disponíveis, através do ambiente virtual, para interação com os estudantes. O link 

continuará sendo enviado via AppCT. 

4.2- Famílias do 1º ano A, B e C: 

Agradecemos pela efetiva participação das famílias na reunião de pais do 1º Ano A, B e C. Foi 

muito importante para a nossa instituição e, em especial, para a construção e consolidação do 

processo de alfabetização dos nossos estudantes.  

Lembramos que, caso alguma família ainda não tenha adquirido o Caderno “Meus Primeiros 

Registros”, deverá fazê-lo, nesta semana, na Recepção do CT, no horário das 07 às 12 horas e 

das 13h15min às 17h30min.  

4.2- Famílias dos estudantes do 2º ao 4º Ano: 



Na próxima segunda-feira, 08/03, das 07 horas às 13h30min, no Pórtico, faremos a entrega 

de materiais que serão utilizados pelos estudantes durante as próximas Atividades 

Domiciliares. A entrega será no sistema Drive-Thru, de modo que ninguém precise 

desembarcar dos veículos. Caso os responsáveis não consigam comparecer no horário 

estabelecido, a retirada poderá ser feita posteriormente, na Recepção do CT, das 07 às 12 

horas e das 13h15min às 17h30min.  

Destacamos a importância de todos adquirirem a Apostila de Educação Tecnológica, que 

será utilizada já nas próximas lives.  

 

5- Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 

Salientamos a importância das famílias supervisionarem o andamento das atividades 

domiciliares de seus filhos. Para isso, orientamos: 

* Incentivem os estudantes a abrirem a câmera e participarem efetivamente das aulas 

pelo Google Meet; isso é muito importante para o processo de aprendizagem. 

* Orientem a realizar todas as atividades propostas; sejam com ou sem prazo de entrega, 

avaliadas com nota ou não; pois elas fazem parte do planejamento dos professores para que 

os estudantes atinjam as habilidades de cada ano/série. 

* Estimulem seus filhos a tirar sempre as dúvidas com os professores, que estão à 

disposição, on-line no Classroom, nos seus respectivos períodos de aula. 

 

5.1- Famílias dos estudantes do  5º Ano   

          Na próxima quinta-feira, 11/03, às 19 horas, faremos uma reunião com as famílias 

para falar sobre assuntos pedagógicos, aulas remotas e Google Classroom. Enviaremos o link 

via AppCT, no dia da reunião. Sua participação é muito importante. 

           

5. 2- Famílias e estudantes do Ensino Médio 

Na quarta-feira, 10/03, a coordenação pedagógica do Ensino Médio estará disponível 

para as famílias e estudantes via Google Meet. Pais/responsáveis poderão tirar suas dúvidas 

sobre as atividades domiciliares, sobre o uso do Google Sala de Aula (classroom) e demais 

inquietações de cunho pedagógico. O link será enviado via App no dia 10/03. Para um melhor 

atendimento, distribuímos o momento em 3 horários:  

- das 18h30min às 19h30min = pais e estudantes da 1ª Série; 

- 19h30min às 20h30min = pais e estudantes da 2ª Série; 

- das 20h30min às 21h30min = pais e estudantes da 3ª Série. 

 

 

6- Educação Profissional / Cursos Técnicos 

Os coordenadores Cristiana e Mauro comunicam que as aulas noturnas referentes aos 

quatro cursos técnicos continuam ocorrendo na forma domiciliar e as práticas que deveriam 

ocorrer aos sábados continuam suspensas até alteração do decreto estadual. 

Destacamos como boa prática dos nossos estudantes que permaneçam sempre com as 

câmeras abertas durante as aulas virtuais. Isso torna o ambiente da sala mais pessoal e 

produtivo. 



 

 

7- Atendimentos no CT 

O CT segue atendendo telefones e presencialmente das 07 às 12 horas e das 13h15min às 

17h30min (segunda a sexta-feira). Reiteramos o pedido para que, em sendo possível, façamos 

uso dos canais digitais da instituição. 

 

 

 8 - Anexos - Seguem abaixo: 

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. 

 

 

 Os tempos são de perguntas, muitas... O vírus que nos ataca, que nos desestrutura, nos 

ensina algo muito grandioso: só sairemos dessa juntos, em coletividade, com humanidade. 

Olhar para o horizonte é complexo. Prudência, mansidão e sabedoria é o que precisamos neste 

momento presente.  

 

 Olhemos para trás com gratidão. Olhemos para frente com fé na certeza de que “em 

Deus nada nos faltará.”  

 

Um abençoado final de semana a todos nós! 

 

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 

 

 

 


