
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 19 de março de 2021. 

 

Circular 07/2021. 

 

 Caros Estudantes, Prezadas Famílias e/ou Responsáveis 

 

 No desejo de que estudantes, famílias e responsáveis possam estar em saúde 

compartilhamos a presente circular. É notório perceber o contexto em que nos encontramos 

e, a partir dele, entender toda a importância que as atividades domiciliares representam 

naquilo que faz relação com aprendizagens, rotinas, relacionamentos e vínculos. Diante das 

circunstâncias e das despedidas que vivenciamos por estes últimos dias, abruptas, rápidas e 

comumente nem assimiladas pela desenfreada evolução das situações, sentimo-nos divididos 

ora pela insegurança, ora pelo sentimento de entender que é preciso voltar à presencialidade, 

ora pela necessidade de mantermos nossos trabalhos, nossa atividade econômica com vistas 

a seguirmos nossas vidas e garantirmos as condições de nossas famílias. Tudo muito complexo, 

muito diferente… Como CT seguimos tendo clareza de que estamos em condições de retomar 

para a presencialidade a qualquer tempo. Temos estruturas adequadas, pessoas capacitadas e 

ambiente. O que não temos, porém, é uma legislação que nos permita isso e, pontualmente 

agora, um contexto em que a vacinação segue a passos lentos e as contaminações em ritmo 

acelerado.  Neste sentido retomamos o pedido para nossa casa de saúde que, em favor dos 

atendimentos COVID, está com aumento expressivo no seu custo operacional, para além de 

qualquer projeção orçamentária face à pandemia. Como comunidade escolar e como 

comunidade de Teutônia precisamos fazer a nossa parte. Cada qual da forma que possível for. 

Que nunca precisemos do Hospital Ouro Branco. De toda forma, caso isso um dia seja 

necessário, que ele possa estar lá, de portas abertas e em condições de nos atender com 

qualidade. E que, neste momento, enquanto muitos o precisam, possa fazer a diferença. Para 

toda contribuição, independente do valor,  disponibilizamos os dados da Associação Hospitalar 

Ouro Branco: Sicredi - Agência 0119, Conta Corrente 30037-7. Banrisul - Agência 0946, Conta 

Corrente 06.070.0510-4. 

 

Compartilhamentos: 

 

1- Berçário 

Ah, o que dizer desta semana de reencontros… ver o rostinho de cada bebê, o carinho 

do acolhimento... só nos resta um sentimento - GRATIDÃO! 

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



as educadoras estarão disponíveis, através do ambiente virtual, para interação com os bebês 

e suas famílias. O link será enviado no dia 24/03, via App CT.  

Reiteramos que a família não precisa entrar na live logo no início da mesma, mas pode 

acessá-la durante o horário em que está prevista, pois o educador estará à disposição durante 

todo o período, interagindo com os bebês e suas famílias. Caso a família não tenha 

disponibilidade para participar em algum destes momentos propostos, poderá entrar em 

contato com a coordenação pedagógica, através do e-mail 

coordenacaobercario@colegioteutonia.com.br  para agendar um novo encontro.  Através 

deste mesmo canal de comunicação também pode enviar registros fotográficos e/ou 

descritivos das  vivências dos bebês fora do ambiente escolar. São registros muito significativos 

para as educadoras, tanto pelo seu caráter pedagógico quanto emocional, pois ajudam a 

amenizar a saudade de cada bebê.  

 

2- Educação Infantil 

 

2. 1 Entrega de materiais para Nível I, II e III 

Saudações às famílias! Gostaríamos de agradecer a cada família que nos recebeu em 

frente a sua casa para que pudéssemos entregar os kits de materiais. O sorriso de nossas 

queridas crianças valeu cada quilômetro percorrido. Vocês são muito especiais para o CT! 

 

2.2 Visitas para Nível IV e V 

Na próxima semana a surpresa será para os níveis IV e V da Educação Infantil. No início 

da semana as educadoras estarão entrando em contato com as famílias para saber a 

disponibilidade de cada uma em receber, em frente a sua casa, um mimo da professora da 

turma.   

Seguindo a seguinte ordem: 

INF IV A e IV B - Quarta-feira, 24/03; 

INF V A - Quinta-feira, 25/03; 

INF V B -  Sexta-feira, 26/03. 

 

Importante: Famílias que não buscaram os kits de materiais das crianças, pedimos que 

o façam durante a próxima semana, retirando o material na Recepção do CT nos horários de 

atendimento. Nestes kits, constam propostas que são importantes meios de observação das 

educadoras para o desenvolvimento da criança. Contamos com vocês para que, juntos, 

possamos desenvolver situações de aprendizagens significativas para nossos estudantes. 

 

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

 

3.1 Drive Thru - Entrega do Livro Texto de Língua Alemã para o 4º Ano 

Na próxima segunda-feira, 22/03, das 11h30min às 17h30min, no Pórtico do CT, 

faremos a entrega do Livro Texto de Língua Alemã que os estudantes recebem como 

empréstimo para este ano letivo. A entrega será no sistema Drive-Thru, de modo que ninguém 

precise desembarcar dos veículos. Caso os responsáveis não consigam comparecer no horário 
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estabelecido, a retirada poderá ser feita posteriormente, na Recepção do CT, das 07h às 12 

horas e das 13h15min às 17h30min.  

 

3.2 Termo de Comodato/Empréstimo do Livro de Língua Alemã 

Ontem foi enviado, via App, o termo de comodato/empréstimo do Livro Texto de Língua 

Alemã para as famílias do 3º e 4º Ano. Pedimos que esse termo seja preenchido com os dados 

do pai/da mãe/do responsável e enviado ao CT. Agradecemos a atenção. 

 

3.3 Livro de Exercícios (Übungsbuch) de Língua Alemã 

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 ainda está com algum material 

disponível. No site é preciso primeiro se cadastrar, daí clicar em convênios e depois no logo do 

CT. Os livros serão entregues no CT, em data a ser divulgada posteriormente. Para os livros que 

se encontram indisponíveis, sugerimos a compra no site da livraria Disal ou Wessel. 

Infelizmente, devido à pandemia, muitos materiais ainda não chegaram ao Brasil.  

 

3.4 Cronograma de 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. 

 

3.5 Reunião de Pais - 2º ao 4º Ano 

Agradecemos pela efetiva participação das famílias na reunião de pais na última terça-

feira. Foi um importante momento de interação para a nossa instituição e para as famílias. 

 

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

 

4.1  Drive Thru - Entrega do Livro Texto de Língua Alemã - 5º Ano à 2ª Série do EM 

Na próxima segunda-feira, 22/03, das 11h30min às 17h30min, no Pórtico do CT, 

faremos a entrega do Livro Texto de Língua Alemã que os estudantes recebem como 

empréstimo para este ano letivo. 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.  

 

4.2  Termo de Comodato/Empréstimo do Livro de Língua Alemã - 5º Ano à 2ª Série do EM 

Ontem foi enviado, via App, o termo de comodato/empréstimo do Livro Texto de Língua 

Alemã para as famílias do 5º Ano à 2ª Série do EM. Pedimos que esse termo seja preenchido 

com os dados do pai/da mãe/do responsável e enviado ao CT. Agradecemos a atenção. 

 

4.3  Livro de Exercícios (Übungsbuch) de Língua Alemã 

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 ainda está com algum material 



disponível. No site é preciso primeiro se cadastrar, daí clicar em convênios e depois no logo do 

CT. Os livros serão entregues no CT, em data a ser divulgada posteriormente. Para os livros que 

se encontram indisponíveis, sugerimos a compra no site da livraria Disal ou Wessel. 

Infelizmente, devido à pandemia, muitos materiais ainda não chegaram ao Brasil.  

 

4.4  Famílias do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio - envio de notificação de Atividades Pendentes 

Amanhã pela manhã enviaremos, individualmente a cada família, via App CT, a relação 

de atividades que constam como pendentes no Google Classroom. No início da semana 

reforçaremos a informação via e-mail  do responsável acadêmico do estudante que estiver 

com alguma pendência. É muito importante que o estudante verifique com atenção a aba 

"Atividades", no Google Classroom, abra cada uma das atividades conforme título da 

pendência, confirme se ela realmente foi realizada/entregue e se o anexo, caso haja, foi 

enviado.  

Importante: Em caso de dúvidas ou constatação de que a atividade já foi entregue, o estudante 

deve entrar em contato, via Google Classroom, diretamente com o professor, que é quem faz 

o levantamento, para que ele verifique o caso na plataforma. 

 As atividades pendentes dos estudantes do Ensino Médio serão enviadas no próximo 

final de semana, 27/03.  

  

 

4.5  Estudantes do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio  

O ano letivo começou diferente em 2021, obviamente não com organização preferida 

pela maioria, mas é a possível neste momento, e idêntica a que já vivenciamos no ano passado. 

E muito importante: com as atividades domiciliares, o objetivo é exatamente o mesmo: 

aprender com qualidade. Para que isso ocorra e tenhamos bons resultados, duas ações são 

muito importantes: a primeira é que o Colégio cumpra com suas obrigações, o que faz 

diariamente, quando cada professor faz a sua entrega no Google Classroom, seja pela 

postagem de atividades ou pelo Meet. A segunda é aquela que só o estudante pode fazer:  

comprometer-se com seus estudos, fazer as atividades com atenção, dedicação e capricho, 

perguntar quando tem dúvidas e cumprir com as entregas/realização de suas tarefas, sejam 

elas com prazo ou não.  

Lembrando que os professores estão à disposição nos seus horários de aula e que temos 

uma plataforma que facilita muito a comunicação, aproveitem, perguntem, questionem, 

participem, pois assim o desenvolvimento das atividades diárias não se tornará um problema. 

 

4.6 Aulas de reforço de Matemática:  

A partir da próxima semana, iniciaremos com aulas de reforço na disciplina de 

Matemática, com a professora Francine Dahm.  

Horários: 

Quartas-feiras: 

14 horas  às 14h50min - 1ª EM;  

15 horas às 15h50min - 2ª EM e 3ª EM; 

16 horas às 16h50min - 8º e 9º Ano. 



Quintas-feiras: 

14 horas às 14h50min - 5º Ano A e B; 

15 horas às 15h50min - 6º Ano; 

16 horas às 16h50min - 7º Ano A e B. 

 

Funcionamento das Aulas de Reforço no Google Classroom: 

1) As aulas serão virtuais, via Google Meet. 

2) As salas serão criadas conforme os horários descritos acima: 

a) Aula de reforço 1ª EM; 

b) Aula de reforço 2ª e 3ª EM; 

c) Aula de reforço 8º e 9º Ano; 

d) Aula de reforço 5º Ano A e B; 

e) Aula de reforço 6º Ano; 

f) Aula de reforço 7º Ano A e B. 

* Em cada uma delas, os estudantes destas respectivas turmas serão convidados 

a participar. 

3) Nos dias e horários estabelecidos, na sua respectiva sala de aula, o estudante deve 

acessar o link do meet disponível na capa, onde a professora estará conectada. 

 

Quem participa? 

1) A participação será aberta a todos os estudantes, que poderão acessar a sala nos 

horários estabelecidos para cada turma.  

2) Estudantes com mais dificuldades serão indicados pelos professores a participar. Nestes 

casos, é importante que a família oriente sobre a importância da participação. 

 

4.7  26º Encontro de Lideranças Estudantis da Rede Sinodal de Educação - 1ª Série do EM 

 Todos os anos a Rede Sinodal de Educação oferece um encontro regional e um encontro 

nacional de estudantes. Por estarmos em pandemia, neste ano, o encontro será virtual, será 

oferecido nacionalmente e organizado pela Secretaria Executiva da RSE. O tema do encontro 

é Liderança Transformadora e o programa contará com uma conversa sobre o tema, painel e 

troca de experiências. Os estudantes participantes do CT serão os seguintes: Ana Victória 

Osterkamp Bloemker, Iasmin Janaína Messer, Isadora Mendel e Gabriel Ely Zart. 

A professora Sabrina Schabbach Caumo acompanhará os estudantes no encontro virtual. 

 

4.8  Simulado ENEM -3ª Série do Ensino Médio 

Na segunda e sexta-feira, 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 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. Os Simulados serão constituídos 

de 4 (quatro) provas, cada uma contendo 45 questões objetivas, de múltipla escolha, cada uma 

com 5 (cinco) alternativas, das quais apenas uma é correta. 



- dia 22/03: Linguagens e Ciências Humanas;  

- dia 26/03: Matemática e Ciências da Natureza 

Tempo de cada prova: 5 horas - a partir do momento que o estudante clicar em iniciar prova, 

o tempo começará a contar. Nos dois dias, 22 e 26/03, os estudantes não terão aula via Google 

Meet, nem postagem de atividades, para que se concentrem e tenham êxito no simulado. 

 

5 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

Com a sequência das aulas domiciliares na Educação Profissional é importante que 

sejam observados os aspectos de comprometimento do estudante com a sua formação. É 

necessário que o estudante procure estar em sintonia com a aula e assuma uma postura 

proativa na sua formação. Realize as atividades solicitadas, inclusive as atividades não 

presenciais, no prazo combinado. É importante destacar que o andamento das aulas e 

participação de todos tem sido um ponto positivo. Devemos continuar assim. E melhorar no 

que for possível. 

  

6 - 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. 

 

7 - YouTube CT  - live com Bianca Stock 

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

09/03 com a Psicóloga e Mestra em Psicologia Social pela UFRGS, Bianca Stock. Aos que 

quiserem assistir, recomendamos. Continua disponível no canal do Youtube CT. 

 

8 - Anexos - Seguem abaixo: 

1. Cronograma de lives do Berçário; 

2. 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. 

 

Sigamos com fé e esperança em Deus. 

 

Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                  Jonas Rückert – Diretor 

  



ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE LIVES DO BERÇÁRIO 

 

ANEXO 2: CRONOGRAMA DE LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
  



 

 

                                  

  



ANEXO 3: CRONOGRAMA DE LIVES DO 1º AO 4º ANO 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 



 

ANEXO 4: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO 5º AO 9º ANO 

 



 

 

  



 

ANEXO 5: HORÁRIO DAS AULAS VIRTUAIS DO ENSINO MÉDIO 

 



 


