
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 09 de abril de 2021. 

 

Circular 10/2021. 

 

 Prezadas Famílias, Responsáveis e Estudantes, 

 

 Muitos nos têm perguntado se as aulas irão voltar à presencialidade. Se, como instituição, 

estamos fazendo algo em favor desse retorno e quando possivelmente ele venha a acontecer. 

Temos, todos, acompanhado os números da Pandemia. Embora ela não cesse, neste momento 

temos indicadores mais positivos do que na semana passada ou nas demais anteriores. De toda 

forma, retornar à presencialidade, embora tenha íntima relação com a bandeira, com os números, 

com a disponibilidade de leitos, tem relação com o desenvolvimento intelectual, emocional, 

psicomotor, espiritual e tantos outros mais. Neste sentido importantes ações em nível de 

Procuradoria Geral do Estado, representando o governador Eduardo Leite em ação junto ao 

Supremo Tribunal  Federal e Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul,  no que faz 

relação ao pedido de revogação da liminar que determinou a suspensão das aulas presenciais na 

Educação Infantil e 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental em ação indeferida pela juíza Cristina Luísa 

Marques da Silva, estão requerendo o direito das escolas retomarem suas atividades presenciais e 

das famílias e estudantes poderem deliberar sobre o retorno ou não à presencialidade. Não menos 

importante vale registrar que as Associações de Pais das Escolas do nosso Vale, com participação de 

nossa APP, uniram-se em um movimento do qual já foi expedida nota pública em defesa da 

educação; AMVAT e FAMURS seguem pleiteando, de igual forma, o retorno presencial. 

Por conta destas questões e de tantas outras mais, a exemplo do clamor da sociedade que 

reconhece a importância do atendimento escolar presencial, de famílias que precisam retomar suas 

atividades econômicas e da própria instituição, que neste ano, dada toda circunstância econômica 

de 2020, segue empenhada fazendo as entregas diárias sem possibilidade de renúncia de receitas 

neste momento,  o retorno é condição para a normalização de atividades e fluxos.  

 

Compartilhamentos: 

 
1- Berçário 

1.1 - Cronograma de 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.  

https://www.sinepe-rs.org.br/noticias/justica-nega-pedido-do-sinepers-para-retorno-das-aulas-presenciais


 

1.2 - Materiais para a "live" 

Que tal muita diversão para o nosso encontro virtual desta semana? Sugerimos 

que cada família providencie alguns balões coloridos para o encontro com as 

educadoras. Vamos nos divertir muito! 

 

1.3 - Planejamento semanal 

Toda segunda-feira, continuamos enviando, via App CT, o planejamento 

semanal do Berçário, com ricas propostas de vivências em família. A partir das 

propostas enviadas, imaginamos que lindas e ricas vivências estejam acontecendo nos 

lares dos nossos pequenos bebês. É importante que estes momentos apreciados em 

família sejam registrados, pois os mesmos fazem parte da caminhada do bebê no 

Berçário CT e todas atividades são planejadas com propósito pedagógico, de acordo 

com a faixa etária de cada bebê. Os registros podem ser compartilhados com a 

coordenação pedagógica, através do e-mail:  

coordenacaobercario@colegioteutonia.com.br. 

Na esperança de nos encontrarmos em breve, desejamos saúde e dias repletos 

de bons sentimentos e lindas vivências em família! Um forte abraço, educadoras do 

Berçário CT. 

 

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-  Participação nas Lives 

Agradecemos às crianças e famílias pela dedicação e participação em nossas propostas. 

Mesmo longe, nos mantemos conectados pelos bons sentimentos e esperança de dias 

melhores. Sabemos que, para as crianças, nem sempre é fácil manter-se atenta durante todo 

o período de live, isso é totalmente normal. 

Portanto, gostaríamos de ressaltar que se a criança quiser sair antes do término da live, 

está tudo bem, e isso não precisa ser motivo de frustração nem para a criança, nem para seus 

responsáveis. O importante é não desistir. 

 

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. Observamos que aumentamos os dias de lives com o objetivo de contemplar, com 

mais intensidade, também as aulas específicas como Música, Alemão, Inglês, 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.  

 

3.3-  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. 

 

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

 

4.1-  Conselho Diagnóstico  

Amanhã pela manhã, 10/04, será enviada às famílias do 5º A e B, 6º e 9º Ano, via App CT, a 

ficha de avaliação do Conselho Diagnóstico, realizado na última terça-feira, 06/04. É muito 

importante que, junto ao estudante, seja feita uma observação atenta dos aspectos 

apontados, que foram definidos por todo o grupo de professores, a partir das percepções da 

aprendizagem do estudante até o momento, com base nas entregas e desenvolvimento das 

atividades, participação nas aulas, entre outros.  

Importante ressaltar sobre a ficha: 

● As faltas às aulas via Google Meet lançadas são referentes ao período de 23/02 a 

06/04/2021; 

● As atividades pendentes são as que assim constavam no Classroom, até a data 

do Conselho, e as que não foram entregues, mesmo com a notificação de pendências 

enviadas anteriormente. Caso o estudante tenha alguma dúvida sobre elas, deve entrar 

em contato com o professor, via Classroom, para que este verifique em seu controle. 

Se necessário, a partir das conclusões do Conselho, algumas famílias serão contatadas para 

agendamento de conversa virtual com o professor Coordenador da turma.  

O Conselho Diagnóstico do 7º e 8° Ano e Ensino Médio será realizado na próxima terça-

feira, 13/04.  



Em caso de dúvidas sobre o Conselho, entrar em contato com as coordenações de nível, 

pelo fone 3762- 4040 ou por e-mail: 

5º ao 9º Ano: coordenacaoef2@colegioteutonia.com.br 

Ensino Médio: coordenacaoem@colegioteutonia.com.br 

 

4.2 - Atenção Famílias e Estudantes do Ensino Médio! 

Na segunda-feira, dia 12/04, das 10h15min às 11h45min, teremos uma atividade com a 

assessora pedagógica do projeto Moderna Compartilha da editora Moderna. A doutoranda em 

Língua e Cultura (UFBA) Daiane Amancio conversará com os estudantes do Ensino Médio sobre 

a Redação no ENEM. Aproveitem o momento, pois haverá dicas importantes sobre uma boa 

escrita! 

 

5 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

Ao ingressarmos na nona semana de aulas, na educação profissional, os estudantes dos Cursos 

Técnicos devem manter a prática da sua rotina de estudos, visando seu desenvolvimento e 

aproveitamento dos componentes curriculares. A avaliação é uma continuidade ao longo do 

componente curricular e o estudante deve manter o envolvimento em todo o processo escolar. 

Assiduidade em aulas, realização das atividades propostas e interação com colegas e 

professores, deixando suas câmeras abertas, é o caminho para um bom desempenho. 

 

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. 

 

 

Na expectativa de podermos contatar em breve, desejamos um bom final de semana a toda 

nossa comunidade escolar. 

 

 

Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                  Jonas Rückert – Diretor 
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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 
 

 



 

 


