
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 28 de abril de 2021. 

 
Circular 13/2021. 

 
 Nos veremos novamente! 

É chegada a hora de nos revermos… Não mais pela tela, ou tão somente por ela. Somos “gente 
que gosta de gente!” Amamos o que fazemos e queremos estar juntos para viver experiências 
memoráveis de aprendizagem em comunidade escolar.  
 A Circular que segue dá conta de informações que precisam ser do conhecimento de todos 
nós, uma vez que só podemos seguir se colocarmos em prática toda a corresponsabilidade que nos 
é confiada para um retorno à presencialidade.  
 Ainda que os números da pandemia estejam melhores, não são ideais. Profissionais da 
educação, assim como tantos outros, seguem sem vacinação, o que requer observâncias 
redobradas. Isso significa retomar a ideia da comunicação entre estudantes, famílias e colégio no 
sentido de estreitar intenções e sermos assertivos em decisões a exemplo de manter filhas e filhos 
com sinais gripais ou outros sintomas relacionados à covid-19 em casa.  
 Estamos felizes e comprometidos com a possibilidade do retorno presencial!  
 Seguem as informações e compartilhamentos.  

 
          1- Berçário 

1.1 - Atividades permanecem organizadas conforme circular 12/21. 
 
2- Educação Infantil 
2.1 - Atividades permanecem organizadas conforme circular 12/21. 
 
3- Ensino Fundamental - 1º e 2º Ano 
3.1 - Atividades permanecem organizadas conforme circular 12/21. 
 
4- Ensino Fundamental - 3º e 4º Ano 
4.1 - Retorno à Presencialidade: 3º Ano A, B e C e 4º Ano A e B: 

Chegou a hora… Estamos ansiosos para nos reencontrarmos presencialmente, amanhã, 
29/04, aqui no CT. Com os cuidados necessários, estaremos recebendo todos os estudantes 
das respectivas turmas. Seguem informações importantes: 
4.1.1- Retomem a  “Cartilha do Estudante” enviada às famílias em fevereiro de 2021. Ela segue 
disponível no histórico do APP.   Estudantes devem trazer duas máscaras identificadas.  
4.1.2- Nas entradas serão aplicados os protocolos sanitários divulgados na referida Cartilha;             
4.1.3- Reiteramos às famílias que optarem por continuar com seus filhos na modalidade 
domiciliar, que poderão fazê-lo com tranquilidade. Os planejamentos continuarão sendo 
enviados diariamente, sendo que os estudantes que estiverem no CT realizarão o mesmo em 
aula, com a professora. IMPORTANTE: Famílias que optarem pelas atividades domiciliares, não 
retornando à instituição presencialmente, devem fazer contato com a Coordenadora 



Pedagógico de Nível; Nesta quinta (29) e sexta-feira (30), excepcionalmente, não serão 
realizadas lives. 

   4.1.4- O lanche deverá ser trazido de casa, uma vez que a cantina estará fechada. 
          

4.2 -  Entrada/ Saída/Recreio:  
4.2.1 Estudantes do 3º Ano A, B e C: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;   
- Saída: 11h50min;               
-  Local: PÓRTICO;             
 *Recreio: 9h40min. 
4.2.2 Estudantes do 4º Ano A e B: 
-  Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h50min;           
- Local: PÓRTICO;             
-  *Recreio: 9h40min. 
4.2.3 Estudantes de Transporte Escolar:  
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;           
- Saída: 11h50min;         
- Entrada e saída  via Portão D 23;     
- Local: Rua lateral do CT (entrada pela Educação Infantil, casa da esquina, lateral da 
Brinquedoteca). 
 
4.3 - Laboratório de Aprendizagem 

Os atendimentos no Laboratório de Aprendizagem, nesta quinta-feira (29) e sexta-feira 
(30), estão suspensos. Informaremos, na próxima circular, os novos horários e turnos de 
funcionamento deste serviço.  

 
5- CT Integral - Educação Infantil - Turno Manhã 

Atividades permanecem organizadas conforme circular 12/21. 
  
6- CT Integral - Ensino Fundamental - Turno Tarde - 3º, 4º, 5º e 6º Ano 

Informamos que, a partir desta quinta-feira, dia 29/04, estaremos recebendo nossos 
estudantes no CT Integral, Ensino Fundamental, que frequentam o 3º, 4º, 5º e 6º Ano, 
oferecendo almoço para os estudantes que estiverem matriculados nesta modalidade. As 
famílias que desejarem aderir à modalidade devem procurar a secretaria e realizar a matrícula 
a partir de segunda-feira. 
 
6.1 Lembretes: 
- Trazer material de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, copinho e toalha de 
rosto); 
- Lanche para o turno da tarde e garrafinha de água; 
- Muda de roupa reserva (uniforme). 
 
6.2 Importante: 
- Pedimos, para nossa organização, e como forma de comunicação, que neste primeiro dia as 
famílias enviem um bilhete na agenda escolar confirmando a permanência do estudante no CT 
nesta modalidade; 
- Ao final do dia, os estudantes estarão aguardando em frente ao Auditório Central, a partir 
das 17h30min. A saída será pelo portão lateral à cantina, fundos do Auditório Central, D 23. 



- Saídas antes desse horário devem ser comunicadas, via Agenda Escolar. Os estudantes serão 
encaminhados à Recepção.   

 
7. Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
7.1 - Retorno à Presencialidade: 

Chegou a hora… Estamos ansiosos para nos reencontrarmos presencialmente, amanhã, 
29/04, aqui no CT, com todos os cuidados necessários. Seguem informações importantes: 
7.1.1- Estudantes do 5º ao 9º Ano, 1ª e 2ª Série do Ensino Médio: as turmas serão divididas 
em grupo 1 e grupo 2, de acordo com a inicial dos nomes. A organização encontra-se em tabela 
no final da circular. Nessa semana, quinta e sexta-feira, cada grupo virá em um dia, ou seja, 
grupo 1 amanhã, quinta-feira, 29/04, e grupo 2 na sexta-feira, 30/04. Registramos   que 
estamos comprometidos trabalhando para que possamos, no menor tempo, retomar as 
atividades com todos.  A 3ª Série do Ensino Médio, por estar em reta final de Educação Básica, 
retornará integralmente, ou seja, com todos os estudantes da turma. 
As aulas do turno da tarde para 8º, 9º Ano e Ensino Médio também serão presenciais. 
Para a semana que inicia em 03/05, estaremos comunicando o modelo a ser usado pela 
instituição na Circular 14/21 a ser compartilhada na sexta-feira dia 30/04 ou, em caráter 
excepcional, até às 12 horas de sábado, 01/05, via APP. 
7.1.2- Retomem a “Cartilha do Estudante” enviada às famílias em fevereiro de 2021. Ela segue 
disponível no histórico do APP. Estudantes devem trazer duas máscaras identificadas.  
7.1.3- Nas entradas serão aplicados os protocolos sanitários divulgados na referida Cartilha de 
Acesso e Permanência do Estudante CT;             
7.1.4- Reiteramos às famílias que optaram por continuar com seus filhos na modalidade 
domiciliar, que poderão fazê-lo com tranquilidade. As aulas continuarão sendo postadas às 
7h20min, no Google Classroom.  Ressaltamos que não haverá transmissão em tempo real. 
IMPORTANTE: Famílias que optarem pelas atividades domiciliares, não retornando à 
instituição presencialmente, devem fazer contato com a Coordenadora Pedagógico de Nível; 
7.1.5- O lanche deverá ser trazido de casa, uma vez que a cantina estará fechada. 
 

 
8- Entrada/ Saída/Recreio dos Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio:  
8.1. Estudantes do 5º Ano: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: PÓRTICO;             
-  *Recreio: 9h30min às 9h50min; 
 
8.2 Estudantes do 6º, 7º e 8º Ano: 
- Entrada: das 06h5min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: Entrada via Portão D 23 - fundos do Auditório Central;  
-  *Recreio: 9h30min às 9h50min; 
 
8.3 Estudantes do 9º Ano, 2ª e 3ª Série: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: Portão D 23 - fundos do Auditório Central;            
-  *Recreio: 9h50min às 10h10min; 
 



8.4 Estudantes da 1ª Série do Ensino Médio: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: Recepção;           
-  *Recreio: 9h50min às 10h10min; 
 
8.5 Estudantes de Transporte Escolar:  
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;           
- Saída: 11h55min;      
- Local: Rua lateral do CT (entrada pela Educação Infantil, casa da esquina, lateral da 
Brinquedoteca), portão C 23. 
 
9- Aulas de Reforço dos Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio:  
As aulas de reforço de Física, nesta sexta-feira, 30/04, serão presenciais, na sala A 222. 
Horário: 
13h15min às 14h05min = 9º Ano; 

14h05min às 14h55min = 1ªEM; 

14h55min às 15h45min = 2ªEM; 

15h45min às 16h35min = 3ªEM. 

 
10- Acesso ao CT e respectivas salas de aula 

O acesso às salas de aulas está restringido a estudantes, professores e funcionários. As 
áreas administrativas e de atendimento estão liberadas a toda comunidade escolar. 

 
11- Acesso de Veículos ao Pórtico e Faixas Amarelas 

 Para o bom funcionamento do Pórtico, no que diz respeito ao desembarque e 
embarque de estudantes, solicitamos que os estudantes fiquem no lado direito do veículo. Ao 
adentrar no Pórtico o procedimento de desembarque deve ser ágil, com o destravamento de 
portas e despedidas, a exemplo de beijos e abraços, realizados, preferencialmente, já na saída 
de casa. Essas estratégias ajudam a garantir bons fluxos em tempos de pandemia e contribuem 
para que todos estejam pontualmente em suas atividades. Em dias de chuva, recomendamos 
que as famílias se desloquem com antecedência de 10 minutos do horário costumeiro. Ao sair 
do Pórtico, solicitamos que os pais sigam no sentido direito da pista e não façam conversões à 
esquerda. Para o retorno há uma rua logo abaixo do CT. Essa atitude garante melhor segurança 
para travessia de pedestres e fluxo adequado de veículos. Nas faixas amarelas há restrição de 
estacionamento.  

 
12- Cantina  

A Cantina Escolar do CT segue fechada. Havendo reabertura famílias e estudantes serão 
comunicados. 
 
13 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

Estudantes dos Cursos Técnicos retomarão as suas atividades em 03/05, segunda-feira. 
Até lá devem organizar suas questões, a exemplo de logística e situações mais. Nesta primeira 
semana, estudantes que necessitam atravessar a ponte do Rio Taquari poderão acessar as 
aulas tão logo cheguem ao CT, sem prejuízo de conteúdo. Aos estudantes que desejarem seguir 
em atividade domiciliar, os conteúdos serão postados no ambiente virtual.  



 
14 - Aulas Extras  

Estaremos retomando as atividades complementares, extraclasses, em 03/05. A 
intenção era a de retomada já nesta semana. Contudo, não será possível. Na sexta-feira 
estaremos encaminhando junto à Circular 14/21 informações e formas de inscrição das 
atividades.  

Obs: estudantes que fazem aulas individuais de instrumento podem fazer uso das 
dependências do CT.  
 
15- Agendamento com Setores  

Orientação Educacional, Coordenações Pedagógicas, Administração, Financeiro, 
Diaconia são setores que estão à disposição de famílias, estudantes e/ou pessoas da 
comunidade que, por alguma razão, necessitem de atendimento individualizado. 
Recomendamos que façam agendamentos junto à Recepção para que não ocorram situações 
de deslocamento até o Colégio em momentos em que os profissionais estejam em 
atendimento, não sendo possível, por esta e outras condições como reuniões, seminários e/ou 
situações da rotina do Colégio, o encaminhamento para conversa. Aos que desejarem, há 
possibilidade de agendamentos de reuniões de forma virtual. Essa preferência deve ser 
sinalizada na hora do contato para a organização do momento.  

 
 O retorno é precedido de uma série de protocolos a serem observados. Seguimos em 
pandemia e o agravamento por novos casos levará a atividade presencial para a domiciliar 
novamente. Isso não queremos! Por essa razão é preciso consciência e postura diante das 
circunstâncias do cotidiano.  
 
 Havendo alguma situação a ser comunicada, compartilhada ou retificada o faremos na 
próxima circular.  
 
 Que Deus abençoe nosso retorno e que tenhamos dias intensos de aprendizagens e 
convivências em nosso Colégio! 
  
 

Pelo Colégio Teutônia, 
 

 
                                                                                                                  Jonas Rückert – Diretor  



 
 
 
 
 


