
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 12 de março de 2021. 

 

Circular 06/2021. 

 

 Caros Estudantes, Prezadas Famílias e/ou Responsáveis 

 

Na última terça-feira, 09/03, o CT oportunizou um momento para famílias e educadores 

com a psicóloga Bianca Sordi Stock. O tema da live "Vínculos e Saúde Mental em 2021 - parceria 

entre Famílias e Escola" abordou o assunto da pandemia, da privação de crianças e 

adolescentes ao convívio social e de como famílias e educadores podem lidar com este 

momento da melhor forma possível.  

Suas palavras, tão oportunas para o momento em que vivemos, acentuaram a 

importância de sermos uma “comunidade educativa”, na qual as Famílias e o Colégio 

caminham alinhados no propósito de educar.  

O contexto é diferente e talvez não seja o ideal, mas precisamos olhar para aquilo que 

de positivo nos traz, principalmente quando se fala em “Educação”: estamos construindo uma 

história, ou melhor, estamos protagonizando uma história, e o bom disso é que, juntos, temos 

a oportunidade de fazer melhor, de tornar esse processo mais leve, menos penoso e de fazer 

a diferença na vida de cada um de nossos estudantes, que também estão sendo desafiados, 

que também sentem angústias, que também estão preocupados, ansiosos, com medo…, mas 

que antes de tudo isso, estão superando o grande desafio que está sendo aprender. 

Crianças e adolescentes precisam se sentir valorizados, acolhidos e protagonistas no 

processo educativo, em casa e no colégio. Então, aproveitemos este momento com os  

“nossos”, aqueles que amamos acima de qualquer adversidade que a vida nos impõe, que 

possamos ouvir mais, olhar mais, sorrir mais, ressignificar mais, fortalecendo vínculos e 

valorizando cada momento da vida que Deus, em sua bondade infinita, nos oferece. 



 

 

 

Compartilhamentos: 

 

1 - Berçário 

O incrível e intenso ano de 2021 está apenas começando e já nos traz contratempos 

bem desafiadores. O isolamento, o resguardo em nossas casas, geram fatores bastante 

instáveis para todos nós. A única certeza que temos é de que precisamos nos fortalecer cada 

dia mais na companhia, mesmo que distante, das pessoas queridas. O papel da escola nunca 

foi tão reconhecido como nestes tempos de “inquietudes”... o acolhimento, o cuidado, o 

respeito, as vivências com os nossos pequenos continuam a nos trazer esperança de dias 

melhores! 

Nesta semana que está findando, podemos dizer que amenizamos um pouco da 

tamanha saudade que sentimos dos nossos pequenos bebês. O contato, mesmo que virtual, 

com cada família foi muito significativo para todos nós. E, por isso, queremos proporcionar 

uma sugestão muito especial para a semana que se aproxima. Cada família receberá um 

material em sua casa, no dia 18/03, quinta-feira, nos turnos da manhã e tarde. Estaremos 

entrando em contato para combinarmos demais detalhes. Que possamos seguir fortes e 

unidos, construindo uma linda história de vida! 

“O amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar juntos para a mesma 

direção.” Antoine de Saint-Exupéry 

 

2 - Educação Infantil 

 

2.1 - Lives 

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 App CT. 

 

2.2 -  Entrega de Materiais - Infantil I e II  

Na terça-feira, 16/03, as famílias destes níveis estarão recebendo, em frente às suas casas, 

uma surpresa, que será entregue por pessoas com os corações cheios de saudades. Quem 

será? 

Caso os responsáveis não estiverem em suas casas no horário de entrega para receber a 

“Sacola de Tesouros”, poderão comparecer na Recepção do CT, posteriormente, das 07 às 12 

horas e das 13h15min às 17h30min, para retirada. Ainda na segunda-feira, 15/03, as 

professoras estarão entrando em contato com as famílias para combinar a entrega dos kits 

com materiais para exploração das crianças no período domiciliar.  

 

2.3 -  Entrega de Materiais - Infantil III  



 

 

Na quarta-feira, 17/03, as famílias deste nível estarão recebendo, em frente às suas casas, 

uma surpresa, que será entregue por pessoas com os corações cheios de saudades. Quem 

será? 

Caso os responsáveis não estiverem em suas casas no horário de entrega para receber a 

“Sacola de Tesouros”, poderão comparecer na Recepção do CT, posteriormente, das 07 às 12 

horas e das 13h15min às 17h30min, para retirada. Ainda na segunda-feira, 15/03, as 

professoras estarão entrando em contato com as famílias para combinar a entrega dos kits 

com materiais para exploração das crianças no período domiciliar.  

 

2.4 - Drive Thru - Entrega de Materiais - Infantil   IV e V 

Na próxima terça-feira, 16/03, das 07 horas às 13h30min, no Pórtico do CT, 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 07h às 12 

horas e das 13h15min às 17h30min.  

 

2.4 - Reunião de Níveis 

Gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a participação das famílias nas reuniões de níveis 

que aconteceram na quarta-feira e quinta-feira desta semana. No que diz respeito a nossa 

entrega, cada relato, sugestão e retorno de nossas famílias é extremamente importante. Na 

certeza de que, juntos, somos mais fortes, seguimos! 

 

3 - Ensino Fundamental (1º ao 4º Ano) 

 

3.1- Reunião de Pais/Responsáveis - 2º ao 4º Ano 

Na próxima terça-feira, dia 16/03, das 18h30min às 19h30min, acontecerá a reunião de 

pais dessas turmas. As famílias receberão, via App CT, o link para acessar a reunião no 

ambiente virtual. 

 

3.2-  Drive Thru - 1º Ano  

Na próxima terça-feira, 16/03, 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, das 07 às 12 horas e 

das 13h15min às 17h30min.  

 

3.3- Lives 



 

 

Em anexo disponibilizamos a “Tabela de Lives” com os horários em que as professoras 

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

enviado via App CT. 

 

3.4 - Livro Texto de Língua Alemã - 3º e 4º Ano 

Para as aulas de Língua Alemã, os estudantes receberão o Livro Texto gratuitamente da 

iniciativa Pasch, projeto do qual o CT faz parte oficialmente desde 2020. Na próxima semana 

enviaremos, via App, um termo de comodato, onde consta que os estudantes estarão 

recebendo estes livros como um empréstimo e que, ao final do ano letivo, devem devolvê-lo 

ao colégio, em boas condições de uso. O termo deverá ser preenchido e devolvido ao CT via 

link que será enviado na próxima semana. Fiquem atentos! 

 

3.5 - Livro de Exercícios de Língua Alemã - 3º e 4º Ano 

O Livro de Exercícios de Língua Alemã deve ser adquirido pelas famílias. Para quem 

ainda não fez a compra, o site www.apaginalivrarias.com.br estará com o material disponível 

novamente de hoje, sexta-feira, até segunda-feira, 15/03. No site é preciso clicar em convênios 

e depois no logo do CT. Os livros serão entregues no CT, em data a ser divulgada 

posteriormente. 

 

4 - Ensino Fundamental (5º ao 9º Ano) e Ensino Médio 

 

4.1 - Livro Texto de Língua Alemã - 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio 

Para as aulas de Língua Alemã, os estudantes receberão o Livro Texto gratuitamente da 

iniciativa Pasch, projeto do qual o CT faz parte oficialmente desde 2020. Na próxima semana 

enviaremos, via App, um termo de comodato, onde consta que os estudantes estarão 

recebendo estes livros como um empréstimo e que, ao final do ano letivo, devem devolvê-lo 

ao colégio, em boas condições de uso. O termo deverá ser preenchido e devolvido ao CT via 

link que será enviado na próxima semana. Fiquem atentos! 

 

4.2 - Livro de Exercícios de Língua Alemã - 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio 

O Livro de Exercícios de Língua Alemã deve ser adquirido pelas famílias. Para quem 

ainda não fez a compra, o site www.apaginalivrarias.com.br estará com o material disponível 

novamente de hoje, sexta-feira, até segunda-feira, 15/03. No site é preciso clicar em convênios 

e depois no logo do CT. Os livros serão entregues no CT, em data a ser divulgada 

posteriormente. 

 

4.3 - 3ª Série do Ensino Médio 

Nos dias 22 e 26/03, o CT oportunizará um simulado ENEM digital aos estudantes da 

3ªEM. A partir desses resultados, poderemos verificar as dificuldades que cada um apresenta, 

se a aprendizagem da turma está de acordo com o nível de ensino e que habilidades e 

http://www.apaginalivrarias.com.br/
http://www.apaginalivrarias.com.br/


 

 

competências ainda precisam ser desenvolvidas. Também servirá de autoavaliação para os 

estudantes, pois poderão observar seus pontos fortes e quais dificuldades de aprendizagem 

ainda precisam ser superadas. Mais informações serão encaminhadas na próxima semana. 

 

4.4  Atenção estudantes do 8º Ano ao Ensino Médio.  

Observem que foi acrescentado horário de recreio nas aulas do turno da tarde (terças 

e quintas-feiras), no cronograma de aulas pelo Meet. O 3º período de aula, que antes 

começava às 15h10min, a partir da próxima semana iniciará às 15h30min. É importante que 

vocês aproveitem o tempo de recreio para descansar e fazer um lanche. 

 

5 - CT Integral - Educação Infantil 

 

5.1 - Famílias do CT Integral -  Infantil  IV e V 

Na próxima terça -feira, dia 16/03, das 07 horas às 13h30min, no Pórtico, faremos a 

entrega das roupas de cama utilizadas por nossos estudantes. As mesmas estarão organizadas  

juntamente com os materiais que serão entregues para as turmas da Educação Infantil. 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. 

 

5.2 -  Famílias do CT Integral -  INFANTIL I , II e III 

Informamos  às  famílias dos Níveis I, II e III, que as roupas de cama estarão sendo 

devolvidas nas casas dos estudantes, juntamente com a entrega de materiais.  

 

6 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

Reiteramos que as aulas na Educação Profissional, na plataforma de sala de aula virtual, 

exige dos estudantes e professores a organização e a rotina na efetiva participação. É 

fundamental que estejamos, de fato, concentrados durante a aula virtual, para que desta 

forma a proposta de aula seja absorvida da melhor forma possível.  As aulas práticas, por força 

de decreto, continuam suspensas e seguimos com as aulas na plataforma Google Sala de Aula 

na próxima semana. 

 

7 -  Está disponível no canal do YouTube CT a live com Bianca Stock 

“Vínculos e Saúde Mental em 2021 - parceria entre Família e Escola” foi tema de live 

desta semana com a Psicóloga e Mestra em Psicologia Social pela UFRGS, Bianca Stock. Aos 

que quiserem assistir, recomendamos. Está disponível no canal do YouTube CT. 

 

8 - Atendimentos de professores, coordenações de nível e funcionários CT 

Há um envolvimento intenso de professores, coordenadores e funcionários da 

instituição para que todas as demandas de estudantes e famílias sejam atendidas com a maior 

brevidade possível. Necessitamos, porém, da compreensão para com a questão que é de 



 

 

ordem trabalhista e, consequentemente legal, no que faz referência à jornada de trabalho. 

Neste sentido solicitamos e orientamos às famílias para que usem os canais digitais e os 

contatos com os professores para deliberar sobre suas questões nos horários em que lhes for 

possível. Contudo, os retornos poderão não ser imediatos e provavelmente não ocorrerão aos 

finais de semana. Vale reforçar a orientação de que estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Técnicos tratem suas questões nos turnos de aula e famílias de 

estudantes menores, a exemplo da Educação Infantil e do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental, 

o façam diretamente com as coordenações durante a semana. Diante da excepcionalidade, 

reiteramos que há todo um esforço para contatos pontuais e retornos imediatos. Ainda assim, 

há uma condição trabalhista que deve ser preservada não apenas sob a perspectiva da jornada 

de trabalho e da imposição legal desta, mas pela necessidade de possibilitarmos que os 

profissionais do CT possam estar em condições absolutas e plenas sempre que estiverem 

atuando em suas demandas contratadas. Desde já agradecemos por este entendimento.  

 

9 - 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. 

 

 10 - 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. 

 

 

Desejamos aos nossos estudantes, famílias e responsáveis, bem como a todo nosso corpo de 

profissionais vinculados ao CT um bom final de semana. Que permaneçamos em saúde e lá 

onde a enfermidade estiver, que os quadros possam ser evolutivos a partir da mediação dos 

profissionais da saúde, a quem somos imensamente agradecidos  pelas suas superações. 

   

Que Deus nos abençoe e 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 

 



 

 

 


