
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 1º de abril de 2021. 

 

Circular 09/2021. 

 

 E se os ovos viessem recheados de sementes? 

 

 Páscoa é vida nova, esperança e amor!  Jesus disse: “Como meu Pai me amou, também eu vos 

amei, permanecei no meu amor. Guardai os meus mandamentos e permanecei no meu amor. Assim 

como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e tenho permanecido no seu amor. 

O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém vos 

ama mais do que eu e por amor dou a minha própria vida em favor dos meus amigos.” (Manual do 

Culto Infantil, 2006, página 130). 

 

 Com essas palavras Jesus nos chama a sermos sementes de amor uns aos outros. O convite é 

para semear amor no nosso lar, família,  enfim, em todos os lugares possíveis durante a pandemia. 

E como podemos semear? Algumas dicas: telefonar ou mandar uma mensagem, pedir desculpas ou 

perdoar, acolher alguém com um gesto solidário, respeitar a escolha religiosa de alguém, usar 

máscara e manter distanciamento, agradecer por ter recebido ajuda e, principalmente, respeitar os 

seres humanos, animais, meio ambiente... 

Que possamos presentear as pessoas com “ovos recheados de sementes" para que possamos 

colher mais amor, respeito e gratidão! 

 

Feliz e abençoada Páscoa!  

                                                                               Aline Feldens Horst - Professora e Diaconia do CT. 

 

  

Compartilhamentos: 
 
1- Berçário 

1.1 - Lives  

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 continuará sendo enviado via App CT.  

 

 



1.2 - Planejamento semanal 

Toda segunda-feira, estaremos enviando via App CT, o planejamento semanal 
do Berçário, com ricas propostas de vivências em família. Caso não consigam visualizar 
o planejamento referente a todos os dias da semana, sugerimos que desinstalem o 
aplicativo e o instalem novamente. E, se ainda assim não conseguirem ter acesso, 
solicitamos que entrem em contato com o setor de TI do CT, o qual prontamente irá 
lhes auxiliar (suportevirtual@colegioteutonia.com.br). 

    

1.3 - Coelho da Páscoa 

Como vocês puderam perceber nas redes sociais do CT,  o Coelho andou por aqui. 

Visitou vários espaços do Colégio, salas de aula e se divertiu nos pátios coloridos. Ele pediu 

para deixar o seguinte recado: Amiguinhos, assim que retornarmos à presencialidade, vou  

organizar a nossa tradicional Caça ao Ninho. Já espiei e pensei em alguns lugares... Aguardem… 

 

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. Famílias, vocês observarão que aumentamos os dias de lives com o objetivo de 

contemplar, com mais intensidade, também as aulas específicas como Música, Língua Inglesa, 

Educação Física e Ed. Tecnológica. O link continuará sendo enviado via App CT. 

 

2.2 Retorno de atividades 

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. E os mesmos serão usados na elaboração do Portfólio do 

estudante. 

 

2.3  Coelho da Páscoa 

Como vocês puderam perceber nas redes sociais do CT,  o Coelho andou por aqui. 

Visitou vários espaços do colégio, salas de aula e se divertiu nos pátios coloridos. Ele pediu 

para deixar o seguinte recado: Amiguinhos, assim que retornarmos à presencialidade, vou  

organizar a nossa tradicional Caça ao Ninho. Já espiei e pensei em alguns lugares... Aguardem… 

 

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. Famílias, observem que aumentamos os dias de lives com o objetivo de 

contemplar, com mais intensidade, também as aulas específicas como Música, Língua Alemã, 

Língua Inglesa, Educação Física e Ed. Tecnológica. 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! 

 

3.3 Laboratório de Aprendizagem 

Durante a próxima semana as professoras regentes das turmas do 2º Ano A e B; 3º Ano 

A, B e C; 4º Ano A e B farão contato com algumas famílias, via e-mail ou telefone, para agendar 

um horário para conversar sobre o processo de ensino-aprendizagem do estudante, durante o 

período de atividades domiciliares. Em algumas situações, ofereceremos o Laboratório de 

Aprendizagem para aqueles que necessitam esclarecer dúvidas e/ou reforçar alguns conteúdos 

trabalhados nas lives e atividades domiciliares. Os encontros serão individualizados ou em 

duplas, no turno da tarde, pelo meet, com duração de 50 min. As atividades serão conduzidas 

pelos monitores do CT Integral, sob orientação da professora regente.  As famílias receberão, 

por e-mail, o link da atividade. A atividade não terá custo extra à família. Início das atividades:  

semana de 12/04. 

 

3.4 Coelho da Páscoa 

Como vocês puderam perceber nas redes sociais do CT,  o Coelho andou por aqui. 

Visitou vários espaços do Colégio, salas de aula e se divertiu nos pátios coloridos. Ele pediu 

para deixar o seguinte recado: Amiguinhos, assim que retornarmos à presencialidade, vou  

organizar a nossa tradicional Caça ao Ninho. Já espiei e pensei em alguns lugares... Aguardem… 

 



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: 

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 Conselho Diagnóstico - 5º ao 9º Ano e EM  

Iniciaremos, na próxima semana, os conselhos diagnósticos referentes ao 1º trimestre 

letivo. Será um momento virtual em que professores e coordenação pedagógica se reúnem 

para conversar sobre o ensino e a aprendizagem do estudante durante o período de aulas 

domiciliares. Após os conselhos, as famílias receberão o retorno, por meio de uma ficha 

informativa, sobre o comprometimento do estudante nesse trimestre: participação nas aulas 

via Meet, entrega de trabalhos, aproveitamento escolar… Através dos apontamentos trazidos 

pelos professores sobre cada estudante, traçaremos as próximas estratégias para melhor 

alcançar os objetivos de cada ano/série. É importante que os pais leiam os retornos e entrem 

em contato para sanar dúvidas. Lembramos que algumas conversas individuais (on-line) serão 

agendadas para as próximas semanas com o professor coordenador de turma e/ou 

coordenação pedagógica do nível. 

Dias dos conselhos com as respectivas turmas: 

06/04 - 5º Ano, 6º Ano, 9º Ano e 1ª Série do EM; 

13/04 - 7º Ano, 8º Ano, 2ª Série e 3ª Série do EM. 

 

5 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

Continuamos em sintonia com as realizações das aulas e demais rotinas da Educação 

Profissional. Passadas seis semanas de aulas, ingressamos em momento de avaliações parciais 

dos componentes curriculares. Reforçamos a importância dos estudantes criarem a rotina de 

estudos, para que a aprendizagem ocorra como um processo ao longo do Curso Técnico. Aos 

professores e estudantes desejamos uma feliz Páscoa. 

 

6- Mensagem de Páscoa via APP CT 

Famílias e responsáveis estarão recebendo no domingo pela manhã uma mensagem de 

Páscoa especialmente preparada para toda nossa comunidade escolar via APP CT. 

 

7 - 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. 

 

O momento é de reflexão, como também de tomada de atitude e posicionamento. A 

Páscoa nos leva, em meio à pandemia que segue, a reiterarmos que seguimos confiantes e 

convencidos da capacidade e condição de atender presencialmente todos os estudantes e 

famílias que o desejarem. Há grande envolvimento da instituição, do poder público municipal, 

pelo seu executivo e Secretaria de Educação, como também da AMVAT- Associação dos 

Municípios do Vale, para o retorno das atividades escolares presenciais. Torna-se necessário e 

urgente o entendimento de que a presencialidade precisa acontecer. Reconhecer, via projeto 

de lei, a educação como essencial é importante. Mas, por si só, insuficiente. A escola acontece 

no seu conjunto de ações cotidianas significadas pelas vivências e socializações dos indivíduos 



nela envolvidos. Precisamos garantir experiências memoráveis de aprendizagem. Precisamos 

dos elementos e das estratégias para tal. E estes se encontram, basicamente, no espaço 

escolar. Para que as atividades presenciais sejam autorizadas a voltar façamos, cada qual, a 

sua parte para conter o ritmo das contaminações. Nós podemos. Está em nossa atitude lavar 

as mãos, usar máscara, manter os distanciamentos e seguir as orientações e protocolos 

sanitários amplamente divulgados. Com números melhores e indicativos positivos da 

vacinação, trabalhamos com a expectativa de um retorno presencial em breve. É o que 

queremos!  O CT está organizado para receber os estudantes tão logo autorizado esteja! 

 

Fiquemos bem, em saúde! 

 

Abençoada Páscoa a todos nós! 

 

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 
 

 

 
 



 


