
 

 
 

 

                                                                                        

 
                                                                                             Teutônia, 24 de abril de 2021. 

 
Circular 12/2021. 

 Retorno às aulas presenciais… 
 
 Diante da publicação do Decreto Estadual 55.240 de 22 de abril e do Decreto Municipal 2.956 de 23 
de abril facultando o retorno às atividades presenciais dos níveis de Berçário, Educação Infantil, 1° e 2º Anos 
do Ensino Fundamental e CT Integral para estas faixas etárias, estamos comunicando a retomada presencial 
da totalidade dos estudantes destes níveis para segunda-feira, 26/04/21. Solicitamos que as famílias 
retomem o Protocolo de Acesso e Permanência no CT nominada Cartilha do Estudante e disponibilizada no 
APP CT. Esta segue válida e em prática, orientando estudantes e famílias para com práticas sanitárias a serem 
consideradas antes da chegada, na permanência e no retorno do CT.  
 Como instituição, entendemos a necessidade do retorno de todos os níveis à presencialidade em 
caráter urgente.  Este posicionamento é da nossa mantenedora, a Fundação Agrícola Teutônia, e dos 
colegiados de apoio, a exemplo da Associação de Pais e da Associação de Professores.  Seguimos nos pleitos 
e com ações na prerrogativa de buscar essa condição para toda comunidade escolar.  
Cabe registrar que retomar as atividades, ainda que com alguns níveis, é indicativo de intencionalidade de 
outras retomadas, para os demais níveis. Para que não interrompamos este fluxo, caberá a cada um de nós 
zelar pelo coletivo. Piorando os números na relação com as pessoas que desenvolvem a doença, aumentam 
as possibilidades de voltarmos novamente às atividades domiciliares com todos. 
Cabe, ainda, um agradecimento aos pais que organizaram a carreata do último sábado e a todos mais que 
participaram. Uma comunidade escolar engajada acontece com a participação de todos.  
  

Compartilhamentos: 
 

          1- Berçário 
1.1 - Retorno ao presencial 

Estamos ansiosos à espera dos nossos pequenos bebês... Planejamentos pedagógicos, 
pesquisas, encontros virtuais e muito comprometimento fazem com que possamos nos sentir mais 
unidos, o que nos permite a esperança do encontro. Com os ambientes preparados, alegria e muito 
amor, estaremos aguardando cada bebê para o seu acolhimento, a partir desta segunda-feira, dia 
26/04. Durante o final de semana as famílias receberão, via App, os horários de recepção de cada 
estudante.  

 

1.2 - Entrega de materiais 
Nos dias 23 e 24/04, cada família do Berçário recebeu em sua casa a “sacola heurística”. Para 

que a família possa usufruir do material da melhor forma possível e tornar essa proposta ainda mais 
significativa para o bebê, instruções e demais informações acompanham a sacola.  

Desejamos saúde e dias repletos de bons sentimentos e lindas vivências em família! Um forte 
abraço das educadoras do Berçário CT.  
 

2- Educação Infantil 
2.1 - Retorno à Presencialidade 

Saudações, famílias! 
O silêncio ensurdecedor das salas e pátios vazios do nosso CT está prestes a findar-se. 

Novamente, a alegria de nossos pequenos estudantes será nossa força em buscarmos fazer desse novo 
retorno um momento muito especial. Sabemos a importância que possui um espaço escolar planejado 



para o protagonismo das crianças e o quanto o mesmo é capaz de influenciar em um pleno 
desenvolvimento emocional e cognitivo. Abriremos nossos portões para cumprir nosso propósito de 
oferecer, com toda a segurança que o momento exige, momentos ricos em aprendizagens para nossos 
estudantes. O uso de máscara ou viseiras não é obrigatório nestas faixas etárias. De toda forma, 
incentivamos a cultura do uso.  

 “Quanta falta vocês, crianças, fizeram aqui no CT.  Um abençoado retorno para todos, pois 
feliz temos certeza que será!” 
 

2.2 - Planejamento Presencial e Domiciliar 
Para a próxima semana, todas as famílias estarão recebendo o planejamento Presencial e o 

Domiciliar, precisando apenas atentar-se àquele que diz respeito a sua escolha de modalidade de 
ensino. 
  IMPORTANTE: Famílias e estudantes que optarem pelas atividades domiciliares, não 
retornando à instituição presencialmente, devem fazer contato com a Coordenadora Pedagógico de 
Nível, que organizará as atividades domiciliares e suas respectivas postagens no ambiente virtual. 
 

2.3 - Horários de Aula de Segunda a Sexta-feira  
Educação Infantil 
-13h10min até às 13h30min - Entrada via Pórtico das turmas do Infantil I, II, III e IV; 
-13h10min até às 13h30min - Entrada via Recepção das turmas do Infantil V; 
-17h15min - Término (estendendo-se até 18 horas para famílias com extrema necessidade de plantão). 
Saída dos estudantes pelos mesmos locais de entrada.  
 

3 - Ensino Fundamental  - 1º ao 2º Ano 
3.1 - Retorno à Presencialidade: 1º Ano A, B, C e 2º Ano A e B: 
Está chegando a hora… Estamos ansiosos para nos reencontrarmos presencialmente aqui no CT com 
todos os cuidados necessários. Seguem aqui algumas informações importantes: 

           a) Retomem a “Cartilha do Estudante” enviada às famílias em fevereiro de 2021. Ela segue disponível no 
histórico do APP. Estudantes do 2º Ano A e B devem trazer duas máscaras identificadas. O uso da 
máscara para estudantes do 1º Ano A, B e C será facultativo. Recomendamos, no entanto, que o 
estudante a utilize ou, ao menos, a viseira; 

           b) Nas entradas e saídas haverá aferição da temperatura e higiene necessária para adentrar ao espaço 
escolar; 

           c) Reiteramos às famílias que optaram 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,  

           d) Em anexo consta o cronograma de lives para os estudantes que permanecerem em atividade 
domiciliar. 

 

3.2 -  Entrada/ Saída/Recreio:  
3.2.1 Estudantes do 1º Ano A, B e C: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;   
- Saída: 11h50min;               
-  Local: PÓRTICO;             
 *Recreio: 9h20min; 
 

3.2.2 Estudantes do 2º Ano A e B: 
-  Entrada: das 07 horas às 07h20min;         
- Saída: 11h45min;           
- Local: PÓRTICO;             
-  *Recreio: 9h40min; 



3.2.3 Estudantes de transporte escolar:  
- Entrada: das 06h55min  às 07h20min;           
- Saída: 11h50min;               
- Local: Rua lateral do CT (entrada pela Educação Infantil, casa da esquina, lateral da Brinquedoteca). 
Obs.:  O lanche deverá ser trazido de casa, uma vez que a cantina estará fechada. 
 

3.3 - Laboratório de Aprendizagem 
Os atendimentos no Laboratório de Aprendizagem para as turmas do 2º Ano A e B nesta semana, 
passam a ser presenciais. Lembramos que os encontros são individualizados ou em duplas, no turno 
da tarde, com duração de 50 minutos. As atividades são conduzidas pelos monitores do CT Integral, 
sob orientação da professora regente. É um momento importante para aqueles estudantes que 
necessitam esclarecer dúvidas e/ou retomar alguns conteúdos trabalhados nas lives e atividades 
domiciliares. 

 

3.4 - Live com a es escritora Léia Cassol - Projeto Estudante Leitor 
No dia 03/05 os estudantes dos 1º e 2º Ano terão a oportunidade de participar de uma contação de 
histórias e um bate-papo com a escritora Léia Cassol. A atividade integra o projeto estudante leitor e 
autor presente. 
 

4 - Ensino Fundamental - 3º Ano A, B e C e 4º Ano A e B 
 4.1 - Lives - estudantes do 3º Ano A, B e C e 4º Ano A e B 
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.   
 

4.2 - Laboratório de Aprendizagem 
Os atendimentos no Laboratório de Aprendizagem para as turmas do 3º Ano A, B e C e 4º Ano A e B 
continuam, nesta semana, de forma virtual, conforme encaminhamento realizado pelas professoras 
regentes das turmas. Lembramos que os encontros são individualizados ou em duplas, no turno da 
tarde, com duração de 50 minutos. As atividades são conduzidas pelos monitores do CT Integral, sob 
orientação da professora regente. As famílias recebem, 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. 

 

4.3 - Livros de Língua Alemã - 3º Ano A, B e C 
Em virtude da pandemia, alguns materiais vindos do exterior ainda não chegaram ao Brasil. Esse é o 
caso do livro de Língua Alemã das turmas do 3º Ano. Os estudantes não terão prejuízos em relação ao 
conteúdo, pois a professora tem acesso ao livro virtual e pode compartilhar informações com a turma. 
Além disso, os estudantes também adquiriram o livro de exercícios que, nesse momento, serve de 
apoio. Assim que recebermos o material avisaremos a todos. Agradecemos a compreensão. 

 

4.4 - Live com a es escritora Léia Cassol - Projeto Estudante Leitor 
No dia 03/05 os estudantes dos 3º ao 4º Ano terão a oportunidade de participar de uma contação de 
histórias e um bate-papo com a escritora Léia Cassol. A atividade integra o projeto estudante leitor e 
autor presente. 

 

5- CT Integral - Educação Infantil - Turno Manhã 
   Prezadas Famílias, informamos que a partir desta segunda-feira, dia 26/04, estaremos recebendo 
nossos estudantes no CT Integral Educação Infantil, oferecendo almoço para os estudantes que já 
estiverem matriculados nessa modalidade. As famílias que desejarem aderir à modalidade devem 
procurar a secretaria e realizar a matrícula a partir de segunda-feira. 
 



5.1 - Lembrete: 
- Trazer caderneta CT Integral, toalha de rosto, roupa de cama, travesseiro, uma muda de roupa na 
mochila (uniforme para a troca) e sacolas plásticas. 
- Identificar o lanche com o nome da criança; informar o turno: manhã ou tarde; se é necessário 
refrigerar ou não.  
 

5.2 - Entrada 
 Entrada:  das 07 horas às 07h20min no Pórtico. Após, até 08 horas, via Recepção.         
    

6- CT Integral - Ensino Fundamental - Turno Tarde - 1º e 2º Ano 
Prezadas Famílias, informamos que a partir desta segunda-feira, dia 26/04, estaremos recebendo 
nossos estudantes no CT Integral, Ensino Fundamental, que frequentam o 1º ou 2º 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 na modalidade; 

● Ao final do dia os estudantes estarão aguardando em frente ao Auditório Central, à partir 
das 17h30min. A saída será pelo portão lateral à cantina, D 23. 

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

7- Acesso ao CT e respectivas salas de aula 
O acesso, que não administrativos e/ou de coordenações, bem como as salas de aulas, estão 
restringidos à estudantes, professores e funcionários.  

 

8 - 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, realizadas, preferencialmente, já na saída de casa. Essas estratégias ajudam a 
garantir bons fluxos em tempos de pandemia e garantem 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.  

 

9- Cantina  
A Cantina Escolar do CT segue fechada. Havendo reabertura famílias e estudantes serão comunicados. 
 

10- Ensino Fundamental - (5º ao 9º Ano) e Ensino Médio 
Lembramos que as fichas de acompanhamento do Conselho Diagnóstico foram enviadas, via App CT, 
nos dias 10 e 17/04, e via e-mail durante a semana. Caso alguma família não tenha recebido, é 



importante entrar em contato com a coordenação de nível para informar, pelo fone 3762- 4040 ou por 
e-mail: 
Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano - coordenacaoef2@colegioteutonia.com.br 
Ensino Médio - coordenacaoem@colegioteutonia.com.br 

Ao longo da próxima semana, continuaremos conversando com algumas famílias agendadas 
sobre o retorno do Conselho Diagnóstico. 
 

11 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 
Na semana de 26/04 a 01/05 seguimos em atividades domiciliares com desdobramentos a serem 
comunicados aos estudantes durante a próxima semana. 
 

12 - Aulas Extras  
Estaremos retomando as atividades complementares, extraclasses, no decorrer desta semana. Já a 
partir de quarta-feira, dia 28/04, daremos início às aulas de instrumento presenciais, ao fustsal e ao 
atletismo. Para as aulas de instrumentos musicais faz-se necessário um contato com o professor 
responsável para agendamento da aula. Disponibilizaremos, em documento específico na terça-feira 
pela manhã, via APP, informações pontuais sobre inscrições, modalidades, horários, dias de retomada 
e outras situações mais. 
 

13- 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.  

 

14 - 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. 
 
 O CT se comunica em seus canais oficiais em relação a qualquer assunto institucional. Também 
atende presencialmente, a partir de seus setores, as situações que necessitam de encaminhamentos 
ou esclarecimentos. Nos seus canais digitais segue à disposição de igual forma.  
 

Desejamos a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a cada uma e cada um e nos 
conceda saúde para que possamos retomar, manter e estender o atendimento presencial em nossa 
instituição daqui para frente.  
 
 

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 ENSINO FUNDAMENTAL – 1º AO 4º ANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 ANEXO 4: CRONOGRAMA DAS AULAS MEET DO ENSINO FUNDAMENTAL 5º AO 9º ANO 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

ANEXO 5: CRONOGRAMA DE AULAS MEET DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 
 



 
 

 
 

 


