
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 16 de abril de 2021. 

 

Circular 11/2021. 

 

 Chegamos onde chegamos… 

  

 Chegamos onde chegamos por quê?  

Pais, professores e estudantes nos perguntam o que estamos fazendo para que as aulas 

presenciais sejam retomadas.  

Antes de responder à questão é importante registrar os sentimentos  de inconformismo, de 

indignação e a falta de entendimento  sobre todo o contexto por parte de famílias, estudantes e 

instituição sobre os argumentos, sobre a essencialidade da educação até então assinalada. Estamos 

em um cenário de polarização. Na falta de entendimento, no calor dos ânimos e das emoções, 

opiniões se dividem, ao tempo em que poderíamos somar. Perdemos todos... Perdem mais as 

crianças, jovens e adultos que estão com sua formação acontecendo em formato domiciliar. Ainda 

assim, estão em condição diferenciada. Estudantes do CT recebem planejamentos, conteúdos, lives 

e fazem aulas, ou uma ou outra, em ambas as situações todos os dias da semana. Mas não é isso 

que queremos! Temos assinalado e retomamos a afirmação de que o CT entendeu estar sempre em 

condições de receber seus estudantes. E seguimos com esse entendimento como pauta principal de 

todas as nossas ações.  

Isso significa dizer, ao tempo em que respondemos a pergunta, que estamos engajados em 

várias e diferentes frentes a citar algumas: COE Municipal, ações de representatividade junto às 

Associações de Pais das escolas particulares do vale, movimentos em nível de SINEPE, sindicato que 

representa nossas escolas no RS, movimentos via Rede Sinodal de Educação, movimentos com 

políticos locais, estaduais e em nível federal. No entanto estamos com mãos, pés, braços e corpo 

atados, ora pela judicialização das questões educacionais, ora pelos critérios impostos pelo governo 

do estado, ora pelos cálculos que refletem a bandeira, ora por critérios de salvaguarda que impedem 

a cogestão da educação, ora… São tantos os “oras” que mais prudente é pararmos por aqui mesmo.  

A sociedade está cansada de tudo isso! Propomos uma desobediência civil então? Jamais. 

Somos e seguiremos sendo cumpridores da lei. Precisamos de alternativas, estratégias e queremos 

que o direito à escolha da atividade presencial seja da família e/ou do estudante maior de idade.  

Pais começam a se mobilizar estado a fora. Os pais do CT também. Como instituição apoiamos 

todos estes movimentos entendendo a necessidade de  atuar com aulas presenciais e pela 

antecipação da vacinação dos profissionais da educação. Por isso, reconhecemos a importância dos 

movimentos que são realizados a fim de somar forças aos pleitos,  a exemplo da carreata deste 



sábado, 17 de abril, com saída às 16 horas do Pavilhão Multiuso junto da Prefeitura intitulado 

“Famílias pela Educação”. 

 Seguimos juntos, em favor da educação. 

 

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 

será enviado via App CT.   

 

1.2  Visita surpresa com entrega da "Sacola Heurística" 

Na sexta-feira, 23/04 e no sábado, dia 24/04, as famílias do Berçário estarão recebendo 
uma linda surpresa em frente às suas casas... Será que adivinham quem é?  Segue uma 

dica: são pessoas muito especiais com o  transbordando de saudades dos pequenos 
bebês. 

Obs.: no início da semana, estaremos entrando em contato com as famílias para combinar 
a entrega. 

 

2- Educação Infantil 

2.1  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 estudantes. O link será enviado 

via App CT.   

 

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

3.1 - Famílias do 4º Ano A e B! 

Pedimos a colaboração das famílias para que as devolutivas de trabalhos aos professores, via 
e-mail da turma, sejam feitas sempre pelo mesmo remetente, pois, por vezes, dependendo da 
forma como é enviada a mensagem e dos nomes que compõem o endereço digital, é difícil 
vincular a que estudante se referem. Os nomes de pais e mães já são familiares aos 
professores, o que facilita muito nesta identificação. Caso não seja possível desta forma, é 
importante que o remetente coloque no título da mensagem, conforme exemplo: 
“ATIVIDADES DO ESTUDANTE - NOME DO ESTUDANTE – 4º ANO A”. Agradecemos pela sempre 
pronta colaboração.   

3.2 - Lives 

Em anexo, estamos enviando a “Tabela de Lives ” com o horário em que os professores estarão 
disponíveis, através do ambiente virtual, para interação com os estudantes. O link será enviado 
via App CT.   

 



3.3  - Laboratório de Aprendizagem 

Os atendimentos no Laboratório de Aprendizagem para as  turmas do 2º Ano A e B; 3º Ano  A, B 

e C; 4º Ano A e B terão continuidade nesta semana, respeitando os dias e horários já agendados, 
conforme encaminhamento realizado pelas professoras regentes das turmas. Lembramos que 
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, que  não terá custo 
extra à família. É um momento importante para aqueles estudantes que necessitam esclarecer 
dúvidas e/ou retomar alguns conteúdos  trabalhados nas lives e atividades domiciliares. 

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

4.1 - Conselho Diagnóstico  

Amanhã pela manhã, 17/04, será enviada às famílias do 7º A e B, 8º Ano e Ensino Médio, 

via App CT, a ficha de avaliação do Conselho Diagnóstico, realizado na última terça-feira, 13/04. 

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 

13/04/2021;  

● 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.  

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 - Famílias do 8º e 9º Ano - Atividade de Língua Alemã 

Nas aulas de Língua Alemã das últimas semanas, as turmas do 8º e 9º Ano 

desenvolveram uma atividade sobre a casa, relacionamentos, discussões…, na qual tiveram a 

oportunidade de aprender mais sobre sobre o tema Stress zu Hause. Uma das tarefas consistiu 

em dar conselhos e dicas sobre como resolver ou pelo menos amenizar as situações de estresse 

de colegas. Cada um, a partir de sua experiência, tentou ajudar de alguma forma. 

O resultado foi tão surpreendente que surgiu a ideia de buscar a opinião/interação das famílias 

sobre os assuntos abordados, com objetivo de aprofundar e enriquecer as discussões 

realizadas em sala de aula. Para tanto, foi postado esta semana, no Classroom, um “tema de 

casa” para viabilizar esta participação. O acesso é simples, basta clicar no link disponibilizado 

na atividade do Classroom e digitar seus conselhos aos estudantes. A participação não é 

obrigatória, mas ficaremos muito felizes com as suas contribuições, sejam elas em Português 

ou em Alemão. Toda ajuda é bem-vinda!  

mailto:coordenacaoem@colegioteutonia.com.br


4.3 Aulas de Reforço de Física 

Para um melhor atendimento às turmas, dividimos as aulas de reforço de Física e houve 

alterações no horário: 

Sexta-feira: 

das 13h15min às 14h05min = 9º Ano; 

das 14h05min às 14h55min = 1ªEM; 

das 14h55min às 15h45min = 2ª EM; 

das 15h45min às 16h35min = 3ªEM. 

O acesso às aulas se dá pelo classroom na turma REFORÇO DE FÍSICA. Lembramos que todos 

os estudantes interessados podem participar das aulas, além dos indicados pelos professores 

no conselho diagnóstico. Participem, o professor Darlan aguarda vocês! 

 

5 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

O desafio neste momento de educação domiciliar passa pela motivação de todos em 

investir na sua qualificação profissional. 

O mundo do trabalho está em constante mudança. A pandemia nos fez acelerar algumas 

delas. Ser jovem/adulto estudantes de Curso Técnico requer se superar a cada dia.                          

Estamos com vocês estudantes CT  na caminhada da sua qualificação! 

 

6 - Anexos - Seguem abaixo: 

1. Cronograma de lives do Berçário; 

2. Cronograma de lives da Educação Infantil; 

3. Cronograma de lives do Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano; 

4. Cronograma de Aulas Meet do Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano; 

5. Cronograma de Aulas Meet do Ensino Médio. 

 

 

 Ao desejarmos um abençoado final de semana, lembramos que estamos na 

dependência de indicadores mais positivos para o retorno à presencialidade. A pandemia 

segue. Neste sentido, retomamos o pedido para com a observância e o atendimento aos 

protocolos sanitários que farão a diferença e contribuirão com a coletividade e, 

consequentemente, com o retorno dos estudantes aos espaços escolares. 

 

 

 

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 
 

 
  



 

 
 


