
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 14 de maio de 2021. 

 

Circular 16/2021. 

 

O frio chegou e com ele redobramos as atenções! 

Os dias frios desta semana nos trazem preocupações, uma vez que necessitamos 

manter salas ventiladas e ambientes arejados. Percebemos muitos estudantes com sinais de 

coriza e outros com manifestações de irritação na garganta. Repouso em número de horas 

suficientes, boa alimentação, manter-se vestido adequadamente para as temperaturas, 

seguir observando o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos são, dentre 

muitos, ações importantes. Como colégio, nosso pedido segue incessante: percebendo sinais 

gripais, manifestações de situações que fogem da normalidade, mantenham os estudantes 

em casa e, se possível, façam os atendimentos com profissionais da saúde.  

 A pandemia vem mantendo, ao longo das últimas semanas, um platô de regularidade 

no número de infecções e doenças. Contudo, segue acima de uma normalidade. O que está 

muito claro é que a escola não é e nunca foi um vetor da contaminação. O processo de 

orientação é constante e o acompanhamento das situações têm sido vigilantes por parte de 

docentes, funcionários e famílias que manifestam preocupações e nos reportam situações 

que imediatamente são verificadas. É um movimento de corresponsabilidade que precisa ser 

exercitado semanalmente. O que é importante sinalizar: o aumento de casos, que já está 

acontecendo, punirá estudantes que terão impossibilitada a sua condição de continuidade ao 

ensino presencial. Tem sido assim ao longo da pandemia, havendo o fechamento de escolas 

sempre que os números apresentam aumento nas contaminações pelo Covid-19. Reiteramos: 

não  desejamos e não concordamos com a postura de fechamento. 

  Ainda, importante: estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio 

que permanecem para atividades no turno da tarde não podem fazer suas 

refeições/lanches/almoços nos espaços do CT. Isso não está previsto em nosso Plano de 

Contingência por razões de ordem sanitária.  

 

1- Berçário 
 
1.1 - Caça ao ninho dos bebês…  

Isso mesmo, o Coelhinho preparou uma surpresa muito especial para os bebês... Ele 
traz um recado: "- Durante a próxima semana, estarei pulando por aí para fazermos a "Caça 



ao ninho dos bebês"... Vai ser muito divertido! 
 
 
1.2 - Demais encaminhamentos 
a) Uso de medicação - caso o bebê necessitar tomar alguma medicação, é imprescindível 
comunicar o horário e a dosagem, por escrito, mediante apresentação da receita médica. Na 
falta de um destes comunicados, o Colégio não fará a mediação da medicação. 
 
b) Em havendo sintomas de gripes, resfriados, nariz congestionado, febre, tosse ou outros, a 
família será imediatamente comunicada. Esta deverá levar a criança para atendimento 
médico, o qual deverá fornecer um atestado, informando de que não há doença 
infectocontagiosa e que a criança está apta a frequentar o colégio. 
 
2- Educação Infantil 
 
2.1 Brechó de Uniformes  
Dia: 18/05; 
Horário: 14h30min às 17h30min. 
Local: Sala de Artes- D 102. 
Voluntários/voluntárias serão bem-vindos/bem-vindas!  
O Brechó acontecerá atendendo os protocolos sanitários para o momento de pandemia. 
 
2.2 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 que permanecem em atividade domiciliar. O link é enviado via App CT. 

 
2.3 Sintomas Gripais 

         Famílias, pedimos atenção aos sintomas gripais, pois com a chegada do frio, 
precisamos redobrar os cuidados. Caso o estudante apresente qualquer sintoma de gripe, por 
precaução, não deve vir ao colégio e, ao retornar, deve apresentar atestado médico à 
coordenação de nível. 

 
3- Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 
3.1 Planejamento das aulas 

Os planejamentos das aulas, em formato semanal, para os estudantes que não 
retornaram ao presencial, continuam sendo enviados diretamente para o e-mail do 
responsável.   

 
3.2 Laboratório de Aprendizagem 

Segue o horário dos atendimentos no Laboratório de Aprendizagem. É um momento 
importante para aqueles estudantes que necessitam esclarecer dúvidas e/ou retomar alguns 
conteúdos trabalhados nas lives e atividades domiciliares.  

Horário 3ª feira 4ª feira Local 

13h30min às 
14h15min 

2º Ano A 4º Ano A Sala B 305 



14h15min às  
15 horas 

2º Ano B 4º Ano B Sala B 305 

15h às 15h45min 3º Ano A 1º Ano A Sala B 305 

15h45min às 
16h30min 

3º Ano B 1º Ano B Sala B 305 

16h30min às 
17h15min 

3º Ano C 1º Ano C Sala B 305 

 
3.3 Uso correto da máscara 

Do início da pandemia até agora, muitos estudos foram realizados acerca da COVID-
19, dentre eles, que o uso correto da máscara, de fato, é eficaz para a proteção contra o vírus.  
Entretanto, o uso correto é indispensável para que a proteção realmente ocorra. Nesse 
sentido pedimos às famílias que orientem seus filhos quanto a correta utilização, cobrindo 
sempre a boca e o nariz. Além disso, ressaltamos a importância dos estudantes trocarem a 
máscara pelo menos uma vez durante o turno. 
 
3.4 Portfólio 

A entrega de portfólios prevista para o final de maio acontecerá em meados de junho. 
Optamos por postergar um pouco a data, para que as professoras tenham um tempo maior 
de observação e acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. 

 
3.5 Cronograma de Lives 

Em anexo, estamos enviando o “Cronograma de Lives ” com o horário em que a 
professora estará disponível, através do ambiente virtual, para interação com os estudantes 
que permanecem em atividade domiciliar. O link será enviado ao e-mail do responsável. 
 
3.6 Brechó de uniformes 
Dia: 18/05; 
Horário: 14h30min às 17h30min; 
Local: Sala de Artes- D102; 
Voluntários/voluntárias serão bem vindos/bem-vindas! 
O Brechó acontecerá atendendo os protocolos sanitários para o momento de pandemia. 
 

            
3.7 Sintomas gripais 

        a) Famílias, pedimos atenção aos sintomas gripais, pois com a chegada do frio, precisamos 
redobrar os cuidados. Caso o estudante apresente qualquer sintoma de gripe, por precaução, 
não deve ir ao colégio. 

            Alguns cuidados importantes: 
b) Nos dias mais frios, é importante que os estudantes levem para a Educação Física um 
casaco e coloquem-no ao saírem do ginásio, para que não entrem em contato direto com frio 
de camiseta suada. Também sugerimos que tragam uma camiseta sobressalente para trocar, 
se necessário for. 

 
            3.8  Uniforme 



             Pedimos atenção das famílias quanto à identificação das peças de uniforme. Caso a 
peça seja usada e já tenha identificação, esta deve ser sobreposta pelo nome do estudante 
que está usando.      
 
4- CT Integral -  Educação Infantil - Turno Manhã 
  Reiteramos a importância do retorno do contrato desta modalidade, devendo estar 
assinado pelos responsáveis do/da estudante e ser entregue para os monitores da turma. 
 
5-  CT Integral - Ensino Fundamental - Turno Tarde - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Ano 

Reiteramos a importância do retorno do contrato desta modalidade, devendo estar 
assinado pelos responsáveis do/da estudante e ser entregue para os monitores da turma.   

Oficinas e atividades extraclasse - os estudantes da modalidade CT Integral Ensino 
Fundamental participam de Oficinas e de algumas atividades extraclasse (sem custo). No 
entanto lembramos que especificamente para as  atividades extraclasse é necessário efetuar 
a inscrição através do link https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16. 
 

OFICINAS  CT INTEGRAL 

     ( Não é necessário fazer inscrição) 

ATIVIDADES EXTRACLASSE 

      ( É necessário fazer inscrição) 

Oficina de Xadrez Coral 

Artes  Teatro 

Educação Física Vôlei 

 
 * Ressaltamos a importância dos estudantes trocarem a máscara pelo menos uma vez 
durante o turno, por isso é necessário que cada família envie máscaras ¨extras¨ para esta 
troca da tarde. 
6- Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
6.1. Avaliações 5º ao 9º Ano e Ensino Médio: 

         Estudantes que retornaram ao presencial: Em caso de faltas por doença ou qualquer 
outro motivo, a realização de avaliações segue o mesmo procedimento de antes da 
pandemia, ou seja, será oferecida Prova Extra. As avaliações não poderão ser feitas 
virtualmente. Provas Extras: o estudante que se ausentar das aulas por motivo de doença ou 
viagem, representar o Colégio em atividades extraclasses ou chegar atrasado e perder aulas 
ficará responsável pela recuperação dos conteúdos trabalhados naquele período. Caso 
tenham sido realizadas avaliações durante a sua ausência, o estudante deverá solicitar um 
requerimento na Recepção, preenchê-lo e entregá-lo no prazo de até 7 dias após a realização 
da avaliação, além de pagar uma taxa. Estará isento do pagamento da taxa o estudante que 
anexar atestado médico e tenha estado ou estiver representando o CT em eventos oficiais. A 
terceira quarta-feira de cada mês, das 13h30min às 15h10min, será destinada à realização da 
segunda avaliação (Prova Extra). O cronograma ficará exposto nos murais das salas de aula. 
Caso o estudante falte no dia da prova extra, só poderá realizar uma 3ª prova mediante 
atestado médico. 

       Estudantes que não retornaram ao presencial: As avaliações durante o trimestre serão 
realizadas de forma virtual, disponibilizadas no Classroom. O estudante fará durante os 

https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16


períodos de aula, ao mesmo tempo que os demais colegas. Para a avaliação trimestral a 
coordenação de nível fará contato com as famílias para agendamento das circunstâncias. 

 
6.2 Aplicação de Provas Extras 

              Na quarta-feira da próxima semana, 19/05, às 13h30min, será realizada a aplicação de Prova 
Extra. Estudantes que não fizeram alguma avaliação devem se dirigir à recepção para 
preencher o requerimento e entregá-lo até terça-feira.  

 
             6.3 Sintomas Gripais 
        a) Famílias, pedimos atenção aos sintomas gripais, pois com a chegada do frio, precisamos 

redobrar os cuidados. Caso o estudante apresente qualquer sintoma de gripe, por precaução, 
não deve ir ao colégio. 

            Alguns cuidados importantes: 
b) Nos dias mais frios, é importante que os estudantes levem para a Educação Física um 
casaco e coloquem-no ao saírem do ginásio, para que não entrem em contato direto com frio 
de camiseta suada. Também sugerimos que tragam uma camiseta sobressalente para trocar, 
se necessário for. 

  
 6.4 Instrumento de Avaliação Contínua - IAC 
  O que são? Os instrumentos, IACs, oportunizam aos estudantes do 9º Ano e Ensino 

Médio a avaliação contínua dos conhecimentos estudados, desafiam para autoavaliação 
contínua, propiciam estratégias que visam ao estudo diário, promovem mais um critério para 
determinação do resultado final de cada trimestre; oportunizam aos pais o acompanhamento 
do desempenho dos filhos; aproximam os estudantes da vivência do ENEM/Vestibular, 
promovem a oportunidade da autoavaliação dos professores, promovem espaço para a 
discussão do fazer pedagógico de cada professor. Além disso, investigam qualitativa e 
quantitativamente a maneira de estudo, o nível de abstração e a capacidade de estabelecer 
relações entre conteúdos estudados em sala de aula. 

  No 2º trimestre retomaremos o IAC. No dia 25/05, terça-feira, acontecerão as 
primeiras provas IAC do 2º trimestre, do Bloco 1. As turmas envolvidas, 9º Ano e Ensino 
Médio, já receberam as instruções e o calendário está exposto no mural das turmas. 

 
 6.5 Sábado Letivo - 22/05 - 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio 
  Foi dada a largada para a VIII Mostra Científica do Colégio Teutônia. Sob o tema "A 

casa é sua, mas o mundo é nosso", estudantes e professores orientadores terão seu primeiro 
encontro no dia 22/05, sábado, no CT, das 08 às 11 horas. Separem seus materiais de pesquisa 
e tragam a curiosidade, atuando como pesquisadores e cientistas para construir um futuro 
melhor para nossas casas e nosso planeta. 

 
 6.5 Uniforme Escolar 
  Ressaltamos a importância das famílias observarem se as peças usadas pelos 

filhos/pelas filhas estão de acordo com o estabelecido pelo Colégio. Na quarta-feira o 
estudante poderá usar as camisetas das atividades extraclasses ou aulas especializadas, 
desde que a camiseta tenha a identificação do CT. O acesso do estudante à sala de aula está 
condicionado ao atendimento desta prerrogativa. A listagem que compõe o “Rol de Peças do 
Uniforme Escolar 2021” e de fornecedores está à disposição na aba download do site, no 
aplicativo do Colégio e na Recepção do CT.   

 
 6.6 Eleições do GECT 



  O Grêmio Estudantil é o órgão representativo dos estudantes. É através da 
participação ativa do jovem no Grêmio Estudantil que se formam lideranças. Venha fazer 
parte do GECT 2021! Estão abertas as inscrições para as novas chapas do GECT. Interessados 
devem enviar/entregar os nomes dos integrantes da chapa até dia 21/05, sexta-feira, para a 
coordenadora Aline Schonhorst ou para atual presidente do GECT, Fernanda Allebrandt 

Werlang. 
 
 6.7 Aulas de Reforço 
  Na próxima quarta-feira, dia 19/05, começarão as aulas de reforço de Química. 

Lembramos, também, que os estudantes podem participar das aulas de reforço de 
Matemática e Física, todas sem custo e presenciais. Seguem os horários, salas e professores 
(também estão no mural da turma): 

 
REFORÇO DE MATEMÁTICA – Profª Francine Dahm - sala A 222 

quarta-feira:  

13h30min às 14h20min - 5º Ano;  

14h20min às 15h10min - 1ª EM;  

15h10min às 16 horas - 2ª e 3ª EM;  

16 horas às 16h50min - 8º e 9º Ano.  

quinta-feira:  

13h30min às 14h20min - 6º Ano;  

14h20min às 15h10min - 7º Ano A e B.  

 

REFORÇO DE QUÍMICA – Prof. Alexandre Klein - sala A 214 

quarta-feira:  

13h30min às 14h20min - 1ª EM; 

14h20min às 15h10min - 2ª EM;  

15h10min às 16h - 9º  Ano;  

16 horas  às 16h50min - 3ª EM; 

 

REFORÇO DE FÍSICA – Prof. Darlan Gass - sala A 222 

sexta-feira: 

13h15min às 14h05min = 9º Ano;  

14h05min às 14h55min = 1ªEM;  

14h55min às 15h45min = 2ªEM;  

15h45min às 16h35min = 3ªEM. 

 

 

mailto:fernanda.werlang@sou.colegioteutonia.com.br
mailto:fernanda.werlang@sou.colegioteutonia.com.br


7 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 
 As atividades dos cursos técnicos seguem normalmente. Conforme já orientado, o 
chimarrão, ainda que de forma individual, não está autorizado no Plano de Contingência para 
o período de pandemia.  
 
8- Atividades Extraclasse: 
 Famílias receberam, no decorrer desta semana, informações via APP sobre as 
Atividades Extraclasse. 
 
9-Live Beneficente em prol do Hospital Ouro Branco com  Amigos de Teutônia. 

No próximo domingo, 16/05, teremos a Live Beneficente em prol do Hospital Ouro 
Branco. Em uma ação promovida pelo grupo Amigos de Teutônia, com início às 19 horas, 
transmitido em várias plataformas e também pelo Facebook do Colégio Teutônia, a live visa 
arrecadar 01  tonelada em doações de leite. Participem! 
 
10- Anexos  
10.1- Cronograma de Lives da Educação Infantil; 
10.2- Cronograma de Lives do Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano. 
  

Que tenhamos um lindo e abençoado final de semana!  
Pelo Colégio Teutônia, 

 
                                                                                                             Jonas Rückert – Diretor 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DO 1º AO 4º ANO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 


