
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 26 de março de 2021. 

 

Circular 08/2021. 

 

 Estimada Comunidade Escolar, 

 

 No desejo de que todos estejam bem, em saúde, fazemos das palavras de Paulo Freire nossa 

saudação a todas e todos. 

 

 “É preciso ter esperança. 

 Mas tem que ser esperança  do verbo esperançar. 

 Por que isso? Porque tem gente que tem esperança do verbo 

esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança. É espera. 

 Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. 

 É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade 

de integridade e a nossa fé ativa nas obras. 

 Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não 

ter saída. 

 Por isso, é muito diferente de esperar; temos mesmo é que 

esperançar.” 

 

Como instituição e, a partir da comunidade escolar que nela se congrega, para além da 

esperança, mantemos  nossa fé por dias melhores. Na próxima semana escreveremos sobre o 

sentido da fé a partir do período de quaresma em que nos encontramos, como também sobre a vida, 

morte e ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa, condição que reafirma  nossa esperança.  

 

Queremos, de igual forma, vivenciar a tradição do Coelho que sempre tem sido motivo de 

alegria e entusiasmo entre as crianças e jovens aqui no CT. Pelo contexto em que nos encontramos, 

sem a presencialidade, certamente ele chegará em algum formato digital nas casas de nossos 

estudantes. A tradicional Caça ao Tesouro, razão de alegria e emoções transbordantes,  terá que 

esperar, mas que vai acontecer, assim que a situação da pandemia melhorar, para que juntos 

possamos correr e brincar. 

 

Ainda que neste ano novamente tenhamos  uma Páscoa diferente,  não significa que precise 

ser triste… Vamos celebrar a bênção que está na vida! Que possamos fazer isso, sempre, com muito 

amor, paciência e respeito, agradecendo pela nossa saúde, que é  nosso principal bem. 



 

 

 

 

Compartilhamentos: 

 

1- Berçário 

1.1 Lives  

Em anexo, estamos enviando a “Tabela de Lives ” com o horário em que as  

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

e suas famílias. O link continuará sendo enviado via App CT.  

 

1.2 Vivências diárias 

Na próxima segunda-feira, dia 29/03, nossas famílias receberão, via APP CT, 

sugestões de vivências diárias com os bebês. As propostas são importantes meios de 

observação das educadoras para o desenvolvimento da criança. Contamos com vocês para 

que, juntos, possamos desenvolver experiências significativas. Os registros fotográficos 

e/ou descritivos das vivências podem ser enviados para o e-mail: 

coordenacaobercario@colegioteutonia.com.br, pois estes serão ferramentas importantes 

para as educadoras na elaboração da caminhada do bebê neste ano de 2021. 

 

2- Educação Infantil 

 

2.1 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. 

 

2.2.Entrega de materiais na casa dos estudantes 

        

       Queridas Famílias,  

Nas últimas duas semanas, a equipe da Educação Infantil do CT esteve envolvida em 

percorrer diferentes lugares, com o objetivo de chegar na casa de cada um de nossos 

estudantes. Fomos do nível I ao V, presencialmente, em busca dos sorrisos, pulos de alegrias e 

olhares de encantamento das nossas crianças. Nosso maior objetivo? Estarmos sempre 

presentes na vida de vocês, comunidade CT. Iremos nos adaptar e reinventar quantas vezes 

forem necessárias, só não iremos parar.  

Gratidão por nos receberem em suas casas. Nossa equipe está muito feliz por ter 

vivenciado essa experiência, e esperamos ter conseguido levar um pouco dessa alegria no 

coração de cada um.  

 

mailto:coordenacaobercario@colegioteutonia.com.br


 

 

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

 

3.1 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. 

 

    3.2 Plataforma Matific - jogos e desafios lógicos 

     Atenção famílias do  1º Ano A, B e C e 2º Ano A e B! Os estudantes continuam ativos no 

uso da Plataforma Matific, dispositivo de apoio pedagógico nesse momento de 

excepcionalidade. A ferramenta apoia o professor ao permitir a verificação do aprendizado em 

tempo real.  

3.2.1 Olimpíada Matific 

Atenção famílias do 1º ao 4º Ano! Como as turmas utilizaram a Plataforma Matific, no 

ano passado, poderão participar da Olimpíada Matific deste ano, cuja competição ocorrerá nos 

dias 29 e 30 de abril, de forma on-line, para estudantes do Ensino Fundamental, com o objetivo 

de gerar engajamento sobre a educação matemática entre as crianças e comemorar suas 

conquistas. Mais de um milhão de estudantes de todo o mundo participam todos os anos.  

A participação não é obrigatória, entretanto, todos os estudantes de tais turmas foram 

inscritos. A senha e o login para acesso continuam os mesmos do ano passado. Apenas  

estudantes que não estão conseguindo acessar, receberão nova senha e login. A partir de 

então, já poderão acessar a plataforma, completar as atividades e ganhar estrelas para somar 

à sua pontuação final da turma e da escola, antes mesmo da competição.  

Por que participar? Além de concorrer a prêmios e troféus, é uma ótima oportunidade 

para fomentar o interesse das crianças  pela Matemática e incentivar uma mentalidade 

construtiva, aliada ao raciocínio lógico e habilidades STEM.  

Famílias, incentivem os estudantes a participar, além de muito divertida, a competição 

será recheada de muito conhecimento! 

 

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

 

4.1 Famílias do 5º Ano 

 Como as turmas do 5º Ano A e B utilizaram a  plataforma Matific no ano passado, 

obtivemos a liberação para que participem da Olimpíada Matific deste ano, cuja competição 

ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril, de forma on-line, para estudantes do Ensino Fundamental, 

com o objetivo de gerar engajamento sobre a educação matemática entre as crianças e 

comemorar suas conquistas. Mais de um milhão de estudantes de todo o mundo participam 

todos os anos.  

A participação não é obrigatória, entretanto, todos os estudantes de tais turmas foram 

inscritos e receberão, individualmente, no Google Classroom, na próxima semana, a senha e o 



login para acesso. A partir de então, já poderão acessar a plataforma, completar as atividades 

e ganhar estrelas para somar à sua pontuação final da turma e da escola, antes mesmo da 

competição.  

Por que participar? Além de concorrer a prêmios e troféus, é uma ótima oportunidade 

para fomentar o interesse das crianças pela Matemática e incentivar uma mentalidade 

construtiva, aliada ao raciocínio lógico e habilidades STEM.  

Famílias, incentivem os estudantes a participar, além de divertida, a competição será 

recheada de muito conhecimento! 

 

4.2 Reforço de Matemática  

 Estudantes, as aulas de reforço de Matemática já começaram e são abertas e sem custo 

a todos os estudantes que tiverem dúvidas ou dificuldades, mesmo sem indicação do 

professor. Os horários são os seguintes: 

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.  

 

4.3 Reforço de Física - Estudantes do 9º Ano e Ensino Médio 

A partir do dia 09/04, sexta-feira, iniciaremos com aulas de reforço na disciplina de 

Física, com o professor Darlan Gass. Essas aulas são abertas e sem custo a todos os estudantes 

que tiverem dúvidas ou dificuldades, mesmo sem indicação do professor. Os horários são os 

seguintes: 

Sexta-feira: 

13h30min às 14h20min - 9º Ano e 1ª EM; 

14h20min às 15h10 - 2ª EM; 

15h10 às 16 horas - 3ª EM.  

  

4.4 Atenção Estudantes e Famílias do Ensino Médio! 

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

de atividades que constam como pendentes no Google Classroom, no período de 23/02 a 

25/03. 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. 

 

5 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

As aulas remotas seguem ocorrendo em todas as turmas de Cursos Técnicos do Colégio 

Teutônia. Destacamos a importância em mantermos as rotinas de estudos, horários e 

ambiente adequado para o melhor aproveitamento. 

 

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 - Imposto de Renda - Demonstrativo de Pagamentos 

Neste ano, responsáveis financeiros dos estudantes do CT contam com um novo serviço:  

a declaração para fins de imposto de renda das contribuições escolares pagas em 2020. O 

documento agora  pode ser emitido diretamente do sistema, via portal. Para isso 

disponibilizamos o tutorial com o passo a passo via App CT no dia de ontem, quinta-feira, 

25/03. É fácil, rápido, seguro e pode ser feito de sua casa, sem necessidade de deslocamento. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o suportevirtual@colegioteutonia.com.br 

  

 

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. 

 

 

Desejos de um bom final de semana a todos nós, cientes de que os tempos seguem complexos 

e de que protocolos e atitudes não devem ser relaxados. 

 

 

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 
 
 

 



 


