
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 07 de maio de 2021. 

 

Circular 15/2021. 

 

Caros Responsáveis, Famílias e, em especial, Mães do nosso CT! 

Nossa semana foi intensa e significativa. O CT está completo e vibrante. Vale destacar o 

envolvimento de todos os entes no processo de retorno. Fazemos referência aos pais e famílias 

que têm chegado com tempo para trazer seus filhos e têm tido entendimento sobre as 

situações que nas saídas tardam os movimentos. Vale  ressaltar as atitudes dos estudantes 

durante a permanência no ambiente escolar. Seguindo assim teremos sucesso e nós, 

funcionários e professores, nos sentiremos confiantes e seguros para seguirmos em frente na 

presencialidade.  

Domingo  é Dia das Mães! Nosso reconhecimento por tudo o que vocês têm feito pelos 

estudantes do CT, vossos filhos e filhas. Em tempos de pandemia, vivenciamos o protagonismo, 

a dedicação e o entusiasmo junto às famílias, nos lares onde as mães fazem a diferença, cada 

uma do seu jeito, à sua forma. Desejamos a todas saúde, bênçãos de Deus e um lindo domingo 

ao lado de seus filhos!  

1- Berçário 

1.1 - Brechó de Uniformes  

Na próxima segunda-feira, dia 10/05, das 17 às 17h45min, estaremos realizando o 
brechó de uniformes do Berçário. A ideia é fazer um momento curto, ao ar livre, no pátio do 
Berçário, evitando aglomerações. Cada peça por R$ 5,00. 

1.2 - Coelho da Páscoa  

A Páscoa já passou, mas o Coelhinho da Páscoa não se cansa e retornará na próxima 

semana para organizar a tradicional Caça ao Ninho e alegrar os nossos pequenos. Aguardem a 

linda surpresa que ele está preparando! 

 

2- Educação Infantil 
2.1 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 continuará sendo enviado via App CT. 



   
2.2 Um pouco atrasado…. mas o COELHO chegou no CT!!!! 

Durante a próxima semana nossos estudantes participarão da caça ao tesouro. Sim, o 
Coelho disse que viria...e virá. Aguardem! 

 
3- Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
3.1 Live com a Léia Cassol  

Durante esta semana, nossos estudantes participaram de momentos especiais com  a 
contadora de histórias e escritora de literatura infantojuvenil, Léia Cassol. Queremos convidar 
as mamães do CT a prestigiarem uma live em sua homenagem. Esta será realizada, com muito 
carinho, pela escritora neste sábado, dia 08/05, às 10 horas, no YouTube, pelo link: 
https://youtu.be/I8YXx3GfmKE. 
 
3.2 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.   

 
3.3 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 

 
3.4 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 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. 
 
3.5 Portfólio 

Faremos a aquisição dos novos portfólios de avaliação nos próximos dias. O valor do 
portfólio é de R$ 40,00 e será debitado no boleto referente ao mês de JUNHO. Caso a família 

https://youtu.be/I8YXx3GfmKE


opte pela não aquisição, deverá trazer o portfólio utilizado em 2019, até segunda-feira, dia 
10/05.  
 
3.6 Um pouco atrasado…. mas o COELHO chegou no CT!!!! 

Durante a próxima semana nossos estudantes participarão da caça ao tesouro. Sim, o 
Coelho disse que viria...e virá. Aguardem! 

 
3.7 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. 
 
4- CT Integral -  Educação Infantil - Turno Manhã 

Estaremos enviando, na próxima semana, o contrato para esta modalidade. O mesmo 
deverá ser assinado pelo responsável do/da estudante e entregue para os monitores de cada 
turma até sexta-feira, dia 14/05.  

5-  CT Integral - Ensino Fundamental - Turno Tarde - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Ano 
Estaremos enviando, na próxima semana, o contrato para esta modalidade. O mesmo 

deverá ser assinado pelo responsável do/da estudante e entregue para os monitores de cada 
turma até sexta-feira, dia 14/05. 

 
6- Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
6.1 Aulas com tempo real 

            Desde quarta-feira, 05/05, as aulas passaram a ser transmitidas em tempo real. Neste 
sistema, as postagens de tarefas não ocorrem mais às 07h20min, pois os estudantes que estão 
em atividade domiciliar acompanham as aulas que acontecem na sala de aula, desenvolvendo 
as mesmas tarefas que os demais. No Classroom, só serão postados os materiais que 
eventualmente o estudante não tenha acesso em casa. Lembramos que, como o professor está 
no colégio e precisa se deslocar de uma sala para a outra nas trocas de período, é possível que 
atrase alguns minutos até conseguir acessar a sala de aula virtual, assim, os estudantes devem 
acessar e aguardar até que o professor se conecte. 

 
6.2 Afastamento /isolamento por motivo de doença 

Pedimos atenção às famílias para que avisem, à coordenação de nível, caso o estudante 
precise ficar afastado por motivo de doença ou isolamento, pois, nas turmas em que houve 
adesão de 100% ao retorno presencial, a transmissão só será realizada quando houver esta 
demanda. 

 
6.3 Horário Novo 

          A partir de segunda-feira, dia 10/05, entra em vigor o horário novo. O mesmo  encontra-
se disponível no site do CT. 
 
7 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 
7.1- Com o retorno das aulas presenciais na Educação Profissional temos também a volta de 
atividades práticas (laboratórios e a granja escolar). As diversas atividades práticas, que são 
planejadas para ocorrerem durante a formação técnica, permitem que o estudante tenha 
contato e conhecimento prático na sua área de formação. Conforme planejamento e 



permissão das empresas e propriedades privadas, também serão planejadas visitas técnicas e 
palestras que terão o objetivo de ampliar o horizonte de formação na Educação Profissional. 
7.2- Após o conselho diagnóstico, os professores e coordenadores estão dando retornos 
pontuais aos estudantes e turmas com relação ao aproveitamento dos estudos. Importante 
destacar que o estudante deve sempre desenvolver o hábito de organização em relação aos 
componentes curriculares do curso. 
7.3-   As APS a serem realizadas na semana, bem como conteúdos e demais situações de aula, 
são postadas no Google Sala de Aula. Estudantes devem acessar o ambiente virtual 
diariamente. 
. 
8- Atividades Extraclasse: 
 

As inscrições das atividades extraclasse seguem sendo realizadas através do link 
https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16. Os horários e todas as informações das atividades 
estão no anexo da circular 14 de 30/04. 
 

Atenção estudantes do futsal: segue abaixo os ajustes que foram realizados no horário 
dessa modalidade. 
 
 

Futsal Laudenor 
Brune 

5o e 6o Ano 
do E.F. 

Terça-feira – 16h20min às 17h10min 
Sexta-feira – 14h20min às 15h10min 

R$ 50,00 
Número 

mínimo de 15 
participantes 

Futsal Laudenor 
Brune 

7º,  8º e 9o 
Ano do E.F. 

Terça-feira – 17h10min às 18 horas 
Sexta-feira – 15h10min às 16 horas 

R$ 50,00 
Número 

mínimo de 15 
participantes 

Futsal Laudenor  
Brune 

 E.M. Quinta-feira -15h10min às 16 horas R$ 35,00 
Número 

mínimo de 15 
participantes 

 
09- Anexos  

1. Cronograma de lives para Estudantes da Educação Infantil que não retornaram à 
presencialidade; 

2. Cronograma de lives  para Estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental que não 
retornaram à presencialidade; 
 
Que tenhamos um lindo e abençoado final de semana!  
 

  
Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                  Jonas Rückert – Diretor 

  

https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16
https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16


ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 
 

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

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


