
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 28 de maio de 2021. 

 

Circular 18/2021. 

 

 

Prezadas Famílias, Caros Responsáveis, Estimados Estudantes, 

 

Corresponsabilidade é a prática social mais sustentável para o momento. Eu me preservo, tu 

te preservas e juntos damos segurança para o ambiente coletivo. Precisa ser assim! Neste 

entendimento, famílias têm tido sensibilidade e sentimento de responsabilidade para que as ações 

coletivas possam ser mantidas. Já a instituição segue seus movimentos ajustando circunstâncias a 

cada semana diante de uma prática que fora quase esquecida: a vida em coletividade! Sim, esta 

traz desdobramentos há muito não praticados, revelando as mais diferentes facetas dos tempos 

reclusos. Nós, CT, somos escola, fazemos escola e é nossa tarefa tratar de toda a riqueza cultural 

de uma instituição,  ainda que sob diferentes manifestações.  

Para a próxima semana vale lembrar que teremos um feriado e mais um dia de recesso 

escolar. Por esta razão, na próxima quinta, sexta-feira e sábado o CT estará fechado. Os dias podem 

ser propícios para dar conta de reclusões favoráveis ao resguardo e à recuperação de síndromes 

gripais, entre tantas outras possibilidades. Vale lembrar: seguimos em pandemia e todo cuidado 

se faz necessário! 

 

Compartilhamentos: 

 

1- Berçário 

1.1 Projeto “Bichinhos” 

Os bichinhos estão chegando para alegrar os nossos dias... Isso mesmo, um projeto 

encantador está embalando a nossa rotina diária. "Au au au…..miau miau miau…..muuuu" 

está trazendo muita alegria e ricas descobertas para os nossos pequenos. Música, contação 

de histórias, atividades de movimento e atividades manuais contemplam a nossa proposta. A 

partir da próxima segunda-feira estaremos encaminhando, via APP, o planejamento semanal 

para que as famílias possam acompanhar de pertinho todas as atividades desenvolvidas. 

 

2- Educação Infantil 
 
2.1 Entrega do Portfólio de Aprendizagem 



Pedimos que as famílias da Educação Infantil reservem a data do dia 19/06, sábado. 
Nesta manhã estaremos fazendo a primeira entrega de portfólios do ano, com encontros 
individuais entre educadoras e responsáveis das crianças do Infantil I ao V. Os horários serão 
agendados pela professora com cada família. Será um momento especial para responsáveis 
receberem o retorno do primeiro trimestre, bem como tirarem possíveis dúvidas. Portanto, 
a participação de cada família é muito importante. 
 
3- Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 
3.1 Semana do Meio Ambiente - estudantes em ação! 

No dia 05 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o objetivo de 
incentivar nossos estudantes a serem defensores da natureza, a partir do dia 01/06, terça-
feira, serão enviados, pelo App CT, desafios para os estudantes realizarem com as suas 
famílias. 

Além de incentivar nossos estudantes a praticar pequenas ações que podem contribuir 
muito para o Meio Ambiente, este trabalho também servirá para fomentar os problemas de 
pesquisa para Mostra Científica 2021, cujo tema é “A casa é sua, mas o mundo é nosso.” 
 
3.2 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. 
 
3.3 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.   
 
3.4 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. 
 
3.5 Entrega do Portfólio de Aprendizagem 

A entrega do portfólio de aprendizagem acontecerá no dia 26 de junho, sábado. 
Reservem a data! Os horários serão agendados pela professora com cada família. 

            
3.6 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. 

 
 
 
           
            3.7  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- Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
4.1 Brechó de Uniformes para as turmas do 6º ao 9º Ano e Ensino Médio 

Quando? Dia 31/05 - segunda-feira; 
Horário? 14h30min até 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 

          Lembramos que haverá troca e venda de peças. É importante salientar que há pouquíssimas 
peças de roupas para esses níveis. Neste sentido, queremos incentivar o troca-troca de peças, 
recomendando que as famílias tragam ao CT as peças que são pequenas para o uso de seus 
filhos. 

 
4.2 Atividade Presenciais ou Domiciliares? Ou as duas? 

         Conforme já orientado, estudantes do 5º Ano do EF à 3ª Série do EM, a partir do entendimento 
da família, estão no direito de optar por uma das modalidades em tempo de decreto de 
pandemia vigente. Aos estudantes que retornaram para as atividades presenciais ficam 
vigentes todas as prerrogativas, a exemplo de segunda chamada para provas extras, abono 
do IAC mediante apresentação de Atestado Médico e todas outras situações que são do 
conhecimento de famílias e responsáveis. A possibilidade da aula síncrona, ou seja, aquela 
transmitida em tempo real, até novo comunicado, se dá  na condição de situações em que a 
instituição avaliou necessária a manutenção deste serviço em razão do número de estudantes 
com síndromes gripais que fazem a correta opção de permanecerem em casa e também das 
famílias que optaram em manter seus filhos em atividade domiciliares. Contudo, a Atividade 
Domiciliar não obriga a instituição a oferecer atividades síncronas. Essas podem ser 
assíncronas, a exemplo de conteúdos e atividades a serem postados no ambiente virtual, no 
caso do CT, a Sala de Aula do Classroom. Havendo alguma decisão de famílias ou estudantes 
em aderirem à Atividade Domiciliar, pedimos contato com a coordenação pedagógica de nível 
para que tenhamos, como instituição, esta informação.  

 
4.3 Entrega de boletins 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
Este ano, para evitar aglomerações, faremos a entrega de boletins em duas etapas: 
 
* 01/06/2021, próxima terça-feira 
 - 9º Ano e Ensino Médio das 18 às 20 horas; 
 
* 08/06/2021, terça-feira: 
- 5º Ano A e B e 6º Ano - das 16h30min às 18 horas; 
- 7º Ano A e B e 8º Ano - das 18 horas às 19h30min. 
 
*Local: a entrega será realizada no Ginásio de Esportes, cujo acesso será via Rua Ernesto 
Ahlert, rua lateral da Educação Infantil, fundos do Auditório Central. O portão está 
identificado como F 21 - Ginásio Escolar. 
*Importante: na ocasião as famílias terão a possibilidade de  conversar diretamente com os 
professores, esclarecer dúvidas sobre a aprendizagem e a postura dos estudantes em sala de 
aula. Pedimos a compreensão de todos para que venham com, no máximo, duas pessoas por 
família para a retirada, respeitando os horários estabelecidos. Da mesma forma, é muito 



importante observar o tempo de conversa com cada professor, para que não se formem filas, 
evitando, assim, aglomerações. 
 
4.4 Mostra Científica 

O sábado letivo de 22 de maio, previsto para orientações para MC 2021, foi transferido 

para o dia 26/06. Portanto no mês de junho teremos dois sábados letivos de orientações a 

nossos estudantes: 12 e 26/06.  

 
5 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

As atividades dos Cursos Técnicos seguem em caráter de normalidade. Importante: 
estudantes não terão atividades práticas no sábado em razão do recesso escolar. 
  
6- Anexos  

Em anexo os cronogramas específicos das séries e níveis onde acontecem as lives e/ou 
situações especiais. Os cronogramas estão devidamente identificados.  
 
 Ao tempo em que adentramos ao final de semana queremos compartilhar com toda 
nossa comunidade escolar o desejo em nos mantermos próximos para, de forma rápida e 
eficiente, darmos resolução as mais diferentes circunstâncias do cotidiano escolar. Seguimos 
à disposição. 
 

Externamos nossa gratidão pelo apoio ao Colégio que se dá nas palavras de apoio e de 
encorajamento em relação ao momento e ao trabalho desenvolvido frente a tantos desafios. 
Que Deus siga abençoando cada família, nossa comunidade escolar, nossa cidade, estado e 
país. Que possamos nos manter em saúde e que essa pandemia possa cessar diante de 
atitudes conscientes que precisamos estabelecer em nossos cotidianos.  

 
A todas e todos um excelente 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 

 

 
  



 

 
 

 


