
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 02 de junho  de 2021. 

 

Circular 19/2021. 

 

 

Chegou Junho e com ele a possibilidade de alguns dias para momentos em família! 

 

O feriado e recesso oportunizam às famílias, estudantes e profissionais do CT bons momentos 

com dias e horas a mais para momentos de descanso, leituras, filmes e, por que não, uma pipoca, 

um quentão e um pinhão para celebrar em família momentos Juninos? “Bora pro Arraiá então…  

Ooopa, bora nada! Arraiá esse ano só em casa! Bora então pra cozinha organizar alguns comes 

tradicionais!” 

 

Ainda, para a organização das famílias, dos responsáveis e dos estudantes CT sobre as férias 

de inverno: considerando o cumprimento dos dias letivos no calendário escolar de 2021 até o 

presente momento, com aulas presenciais ou por atividades domiciliares, confirmamos  o período 

do recesso de julho, as férias de inverno, conforme previsto. Terão seu início em 19 de julho com 

término em 30 de julho. O retorno das atividades letivas do segundo semestre se dará em 02 de 

agosto, segunda-feira.  

 

Compartilhamentos: 

 

1- Educação Infantil 
 
1.1 Uma dose de esperança! 

É com muita alegria que comunicamos nossa Comunidade Educativa de que  na tarde de quarta-

feira, dia 02/06, todos os profissionais da Educação Infantil receberam a primeira dose da vacina 

contra o Covid-19. Impossível não revisitar as páginas de nossa nem tão longínqua trajetória, na 

qual, juntos, sofremos pelos portões fechados de nossa instituição. Agora nossa equipe recebe, no 

braço, uma dose de esperança em um futuro cada vez mais seguro e próximo de podermos voltar a 

nos abraçar. Na próxima semana os professores dos demais níveis receberão a primeira dose. Com 

o desejo de que em breve todos possam estar imunizados, nos mantemos conscientes de que 

devemos continuar nos ajudando.  A pandemia ainda não acabou e a  será, sempre, nosso bem 

maior! 

 

1.2 Informações sobre o Brechó de uniformes da  Educação Infantil 

Dia: 07/06 - segunda-feira; 



Local: Pátio Central do CT;  
Horário: 14h15min às 17h30min; 
Entrada: Recepção do CT; 
No momento teremos vendas e troca de uniformes. Voluntários(as) sempre são bem-
vindos(as)! 
 

1.3 E-mail de turmas 
Comunicamos que os e-mails de turmas da Educação Infantil estarão sendo desativados 

a partir da próxima semana, exceto para aquelas em que há estudantes com famílias que 
optaram por continuar em atividade domiciliar. Nesses casos os e-mails continuarão sendo 
usados para receber registros de atividades e vivências. 

Para quem está na presencialidade: recados, dúvidas ou demais questões devem ser 
feitas via agenda do estudante, telefone do CT, e-mail da coordenação, ou ainda, agendamento 
para conversas.  

 
1.4 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. 

 

2- Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 
2.1 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, enviamos, 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.” 
 
2.2 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. 
 
2.3 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.   

           
2.4 Sintomas gripais 

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

    
            2.5 Materiais Escolares 



  Salientamos a importância da observação em relação aos protocolos sanitários que não 
prevêem o compartilhamento de materiais por razões sanitárias. Neste sentido, reiteramos a 
importância de que cada estudante traga o seu material, devidamente identificado. 

  
 2.6 Atendimentos Sala AEE 
  Retomamos o Atendimento Educacional Especializado. Famílias serão contatadas pela 

Educadora Inclusiva do CT.  
 
3- Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 

 
3.1 Entrega de Boletins -  5º ao 8º Ano  
Na próxima terça-feira, 08/06, acontecerá a entrega de Boletins para as famílias dos 
estudantes do 5º ao 8º Ano. 
Horários: 
- 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 23 - 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. 
 
3.2 IAC - Bloco 2 
Na segunda-feira, 07/06, às 10h15min, acontecerá o próximo simulado IAC para as turmas do 
9º Ano e Ensino Médio. Serão aplicadas as provas do Bloco 2. 
 
3.3 Mostra Científica 
Lembramos que no sábado, dia 12/06, das 08 às 11 horas, teremos orientação para os 
trabalhos da Mostra Científica 2021. A presença de todos os estudantes será fundamental. 
 
3.4 Portfólios de Educação Física 
Pedimos que os estudantes do 9º Ano e Ensino Médio tragam os portfólios de Educação Física 
e entreguem a seus professores, na próxima semana, para que sejam utilizados para atividades 
posteriores de aula. 

 

 
4 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 
Estudantes da educação profissional seguem calendário de feriado e recesso. Importante 
registrar que no sábado não teremos atividades práticas. Os dias sem atividades letivas são 
oportunos para atualizar leituras, estudos e APS’s - Atividades Pedagógicas Supervisionadas.  
 
 
5 - Anexos  

Em anexo os cronogramas específicos das turmas e níveis onde acontecem as lives e/ou 
situações especiais. Os cronogramas estão devidamente identificados.  



Com as ricas bênçãos de Deus desejamos a todas e todos um excelente feriado, recesso 
e  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 

 

 
 



 

 


