
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 21 de maio de 2021. 

 

Circular 17/2021. 

 

Prezada Comunidade Escolar, 

  Encerramos mais uma semana de atividades presenciais. A complexidade do momento 

nos leva a insistentemente pedirmos uma observação ativa e contínua das famílias e 

responsáveis de nossos estudantes. São muitas e diferentes as circunstâncias de cada 

semana. Por essa razão todo o acompanhamento faz-se necessário a cada dia. Só 

manteremos nossas atividades presenciais em funcionamento com a colaboração e 

corresponsabilidade de todos. Ainda que a fala seja insistente e cansativa, pedimos que as 

famílias retomem, sempre, os protocolos de acesso e permanência ao CT com seus filhos. 

Que compartilhem as informações da Circular Semanal com vistas a garantir uma orientação 

adequada para uma conduta segura e uma atitude positiva em meio à coletividade. Juntos 

podemos mais! 

 

1- Berçário 
1.1 Rotina no Berçário 

O carinho, a delicadeza e a tranquilidade são fatores essenciais para a harmonização 
do ambiente com bebês. Para isto, porém, a rotina precisa ser estabelecida gradativamente. 
E é exatamente esse o objetivo que estamos alcançando dia após dia com os nossos 
pequenos... desde o acolhimento, a hora das refeições, a troca de fraldas, o soninho, a 
exploração dos espaços e, principalmente, a socialização entre os novos amiguinhos, nos 
permitem um ambiente cada vez mais harmônico, sempre respeitando a criança em sua 
individualidade, criando assim, memórias significativas para a construção do seu ser. 

 
1.2 APP CT 

Este aplicativo nos permite criar condições para otimizar o tempo e facilitar a 
comunicação entre escola e família. Portanto, é muito importante a visualização de todos os 
APPs enviados.  
 
2- Educação Infantil 
2.1  Acesso às salas 

Quando houver necessidade, as crianças do Infantil I A, II A e II B ainda poderão ser 
acompanhadas de um responsável até a porta de suas salas na hora da chegada. Mas 
sugerimos que as famílias incentivem as crianças para que sigam acompanhadas pelos 
monitores. Isso reduz o fluxo de pessoas pelos espaços do CT e aumenta a segurança de 



todos. Ainda sobre esses níveis, seguindo nossos protocolos, não é permitida a entrada dos 
responsáveis das crianças em sala de aula . 
 
2.2 Entrada e saída Infantil IV  

As turmas do Infantil IV A e IV B continuam tendo como local de acesso ao CT o Pórtico 
e a saída na Recepção. 
 
3- Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 
3.1 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. 
 
3.2 Brechó de Uniformes 

No dia 24/05, das 14h15min às 17h30min, acontecerá o  Brechó do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º Ano). Local: Próximo à sala D 102, sala de Artes. 
 
3.3. Projeto “Teutônia: cidade que canta e encanta”. 

Os estudantes do 3º Ano, turmas A, B e C, estão desenvolvendo o projeto “Teutônia: 

cidade que canta e encanta”. Com o objetivo de conhecer e valorizar a história do município 

para elevar a consciência cidadã, estão sendo realizadas atividades diversas para comemorar 

o aniversário de emancipação, dia 24 de maio, segunda-feira. Em função da pandemia, mais 

uma vez, o nosso já tradicional Kerbfest poderá ser apenas no formato virtual. Mas os 

estudantes estão estudando muito e produzirão vídeos como forma de divulgar o projeto 

para os colegas dos primeiros, segundos e quartos anos do CT. Para segunda-feira, dia 24/05, 

os estudantes convidam as demais turmas a trazerem um lanche típico da cultura alemã para 

o lanche, não para compartilhar, mas para manter viva esta tradição, tão bonita do nosso 

povo.  Cuca, linguiça  e chucrute estarão presentes nesta segunda.  

 
3.4 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.   
 
3.5 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 à 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. 
 
3.6 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. Lembramos que foi 



enviado, via Agenda Escolar, um bilhete para aquisição do portfólio. O mesmo deverá 
retornar ao colégio,  assinado pelo responsável. 

            
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. 

            b)Alguns cuidados importantes: 
 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 o 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 
 

a) Ressaltamos a importância de que as famílias dos estudantes que estão fazendo uso da 
máscara, enviem máscaras extras, para que as monitoras orientem a troca da  mesma,  
durante o turno da manhã. 
  
b) Informamos que a partir da próxima semana estaremos disponibilizando às famílias, que 
fazem parte da modalidade CT INTEGRAL um grupo específico vinculado ao aplicativo do 
colégio. Buscamos desta forma facilitar a comunicação com a comunidade escolar, 
possibilitando o acesso rápido a informações importantes. 

 
5-  CT Integral - Ensino Fundamental - Turno Tarde - 1º ao 6º Ano 

Informamos que a partir da próxima semana, estaremos disponibilizando às famílias, 
que fazem parte da modalidade CT INTEGRAL, um grupo específico vinculado ao aplicativo do 
colégio. Buscamos desta forma facilitar a comunicação com a comunidade escolar, 
possibilitando o acesso rápido a informações importantes. 

 
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 (que voltaram ao CT no dia 29/04): Estudantes 
que estão no CT presencialmente, mas que faltam por sintomas gripais 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. Como 
funcionam as Provas Extras? Caso tenham sido realizadas avaliações durante a ausência/falta 
do estudante, este 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 



está exposto no mural da sala de aula de cada turma. Caso o estudante falte no dia da prova 
extra, só poderá realizar uma 3ª prova mediante atestado médico.  
Estudantes que não retornaram ao presencial (que optaram em continuar em atividades 
domiciliares, que não voltaram ao CT em 29/04): As avaliações durante o trimestre serão 
realizadas de forma virtual, disponibilizadas no Classroom. O estudante fará durante os 
períodos de aula, ao mesmo tempo que os demais colegas. Para a avaliação trimestral do 2º 
trimestre, a coordenação de nível ainda fará contato com as famílias para agendamento das 
circunstâncias. 
 
 
6.2 Sábado Letivo - 22/05 - 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio  TRANSFERIDO 

Por recomendação do COE- Local, considerando a intensa semana de mau tempo 
com frio, intensa umidade e chuva e, visando  resguardar nossos estudantes e professores, 
optamos por transferir o sábado letivo previsto para amanhã, sábado,  22/05/21. Como 
seria o primeiro encontro com o professor orientador da Mostra, julgamos importante ser 
de forma presencial. A nova data será informada posteriormente. 

 
 
6.3 Coordenação Pedagógica -  9º Ano 

Comunicamos às famílias que a partir do próximo trimestre, segunda-feira, a 
professora Aline Schonhorst, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio, passará a assumir 
a coordenação do 9º Ano. O encaminhamento se dá em razão de organização interna da 
instituição e em virtude da BNCC e do Novo Ensino Médio previsto para os próximos anos. A 
professora Aline já participou das reuniões e conselhos deste ano com a professora Edileni, 
atual Coordenadora Pedagógica, e demais professores do nível, estando inteirada das 
situações e circunstâncias da turma e dos estudantes.  
 
6.4 Brechó de Uniformes para as turmas do 5º Ano 

No dia 24/05, segunda-feira, das 14h15min às 17h30min, acontece o Brechó do Ensino  
Fundamental (1º ao 5º Ano). Local: Próximo à sala D 102, sala de Artes. 
 
6.5 Aulas de Reforço 
Lembramos que o CT está oferecendo aulas de reforço escolar, sem custo.  
 - Matemática (5º Ano à 3ª Série do EM) - quarta-feira à tarde; 
- Química (do 9º Ano à 3ª Série do EM) - quarta-feira à tarde; 
- Física (do 9º Ano à 3ª Série do EM) - sexta-feira à tarde. 
A partir de junho começarão as aulas de reforço de Língua Portuguesa para estudantes do 5º 
Ano à 1ª Série do EM. Mais informações estarão nas próximas circulares. Ressaltamos a 
importância destas aulas para tirar dúvidas, reforçar e fixar conteúdos. Todos os interessados 
podem participar. 
 
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. Na próxima 
semana, acontecerá a eleição da gestão 2021. 
 
6.7 Instrumento e Avaliação Contínua-  IAC - 9º Ano e Ensino Médio 



Na próxima terça-feira, 25/05, às 08h10min, os estudantes farão o primeiro simulado 
do IAC do ano. As provas aplicadas serão do bloco 1. Maiores informações encontram-se nos 
murais das turmas nas salas de aula. 
 
7 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 
 Na próxima segunda-feira, dia 24/05, às 19h30, ocorrerá uma palestra com o tema: 
Logística. O momento será conduzido pelo Sr. Lucas Wathier, da Tomasi Logística. As turmas 
participantes da atividade serão as turmas XI e XII do Curso Técnico em Administração. 
  
 
8- Anexos  
8.1- Cronograma de Lives da Educação Infantil; 
8.2- Cronograma de Lives do Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano. 
  

 
 
 A toda nossa comunidade escolar desejamos que Deus siga abençoando, com  saúde, 
paz e mansidão. 
 

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 

 

 
  



 
 

 


